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Abdullah Kocapınar
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü
Director of General Directorate for Cultural Heritage and Museums

Anadolu’nun binlerce yıllık tarihsel ve kültürel mirasını barındıran Türkiye müze-
lerini, dünyadaki olumlu gelişmelerle eş düzeye getirmek amacıyla Bakanlığımız 
tarafından son yıllarda önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde müze 
sayısını artırmak ve mevcut müzelerimizi çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusun-
da yenilemek amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde; 14 yeni müze açılmış, 
44 müzemiz yenilenmiş olup 29 müzemizin yenilenmesine devam edilmektedir. 
29 yeni müzemizin ise uygulama ve proje çalışmaları sürdürülmektedir.  

Gerçekleştirilen tüm müze projelerinde görsellik, bilimsel içerikli bilgilendirme, 
teknolojik olanakları da kullanarak ziyaretçi algılarına hitap etme en önem ver-
diğimiz konuların başında gelmektedir. Müzelerimizde artık teknolojinin bütün 
imkânlarından faydalanılmakta, dijital sunum teknikleriyle hem ziyaretçiler inte-
raktif olarak bilgilendirilmekte hem de kültürel mirasın farkındalığı sağlanmaya 
çalışılmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’de ilk kez birçok müzemizde tanıtım ve 
bilgilendirme amaçlı olarak interaktif sunum, sanal canlandırma ve hologram gibi 
dijital teknolojiler kullanılmıştır. 

Ülkemizde yer alan mevcut müzelerimizi çağdaş müzecilik anlayışı doğrultu-
sunda yenileyerek ve yeni müzeler açarak, müzeciliğimizin dünya standartlarına 
ulaşmasını sağlamak ana hedef imizdir.

In the recent years, Ministry of Culture and Tourism has realized significant pro-
jects to optimize Turkey’s museums housing thousands of years of historical and 
cultural heritage. Within the framework of the studies carried out to increase the 
number of museums in our country, and to renew our museums in accordance 
with the present understanding of contemporary museum; 14 new museums 
opened its doors, 44 museums went through renovation, 29 museums are still 
under renovation. The project and application management processes are still 
on-going for 29 museums.

In all of our museum projects, we prioritise appealing to the perception of the 
visitors by utilising visuals with scientific and technological content delivery 
techniques. Nowadays it is possible to take full advantage of technology and 
by digital presentation techniques visitors are both informed and contacted in-
teractively. For the first time, digital technologies such as virtual representation 
and holograms have been utilized for introductory and educational purposes in 
national museums. 

It is our main goal to renovate existing museums and build new museums with 
contemporary and world-class museology standards. 

SUNUŞ
INTRODUCTION
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OSMAN HAMDİ BEY (1842 - 1910)

TÜRKİYE’NİN MÜZELERİ

Ülkemizde ilk müze 1846 yılında Tophane-i Âmire 
Müşiri Fethi Ahmet Paşa tarafından İstanbul’da 
harbiye ambarı olarak kullanılan Aya İrini Kilisesi’nde 
kurulmuştur. 1869 yılında müzeye Müze-i Hûmâyun 
(İmparatorluk Müzesi) adı verilerek, müdürlüğüne 
Mekteb-i Sultânî öğretmenlerinden Mr. Edward 
Goold getirilmiştir. İmparatorluğun doğrudan 
eski eserle ilgili ilk düzenlemesi olan Âsâr-ı Atika 
Nizamnamesi (Eski Eserler Kanunu) 1869 yılında çı-
karılmıştır. Nizamname, Osmanlı topraklarında eski 
eser aramak isteyenlerin Maarif Nezareti’nden izin 
alması koşulunu getirmiş, eski eserlerin yurt dışına 
çıkarılamayacağını, ancak yurt içinde satılabileceğini 
hükme bağlamıştır. 1872 yılında Müze-i Hûmâyun 
müdürlüğüne Alman Dr. Philipp Anton Dethier atan-
mış, Dethier zamanında Aya İrini Kilisesi’nde bulunan 
eserler Çinili Köşk’e taşınmıştır. 1874 yılında ikinci 
Âsâr-ı Atika Nizamnamesi yürürlüğe girmiştir. 1881 
yılında Osman Hamdi Bey’in müze müdürlüğüne ge-
tirilmesiyle birlikte Türk müzeciliğinde yeni bir dönem 
başlamıştır. 1884 yılında Osman Hamdi Bey’in gay-
retleri ile çıkarılan yeni Âsâr-ı Atika Nizamnamesi ile 
eski eserlerin yurt dışına çıkarılması yasaklanmıştır. 
Osman Hamdi Bey, Çinili Köşk’ün bahçesine İstanbul 

Arkeoloji Müzesi’ni yaptırmış, onun döneminde, 
Konya (1902) ve Bursa (1904) müzeleri kurulmuştur. 
Osmanlı coğrafyasında ilk bilimsel kazılara öncülük 
eden ve çağdaş müzecilik anlayışının şekillenmesinde 
önemli rol oynayan Osman Hamdi Bey’in, 1910 yılında 
ölümünden sonra kardeşi Halil Edhem Bey müdür 
olmuştur. Halil Edhem Bey, özellikle Anadolu mü-
zelerinin gelişmesine katkıda bulunmuş, Türk İslâm 
Eserleri (1914) ve İstanbul Şark Eserleri Müzesi (1925) 
onun zamanında kurulmuştur.

Atatürk, Kurtuluş Savaşı’ndan itibaren müzelere 
büyük ilgi göstermiş, birçok müzenin kurulmasını 
bizzat sağlamış, gerçek anlamda Türk müzeciliği-
nin temellerini atmıştır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında 
Anadolu’nun birçok ilinde yeni müzeler açılmış ve 
mevcutlarının yeniden düzenlenmesiyle müzelerin 
ülke çapında yaygınlaşması sağlanmıştır. Yeni açılan 
müzeler dışında, ülkemizdeki önemli mimarî eserler 
müzeye çevrilmiştir. Cumhuriyet Dönemi’nin ilk 
müze binası olan Ankara Etnografya Müzesi 1930 
yılında ziyarete açılmıştır.  1960’lı yıllardan itibaren 
yeni müze binalarının yapımına başlanmıştır. 1970’li 
ve 80’li yıllarda gösterilen özverili çalışmalar sonucu 
müze sayısı ve çeşitliliği artış göstermiştir. 1983 yılın-

da yürürlüğe giren 2863 sayılı yasa ile özel müzelerin 

kurulmasına olanak sağlanmıştır. 

Günümüzde aralarında Avrupa’da yılın müzesi ödü-

lünü de kazanmış, 189’i Bakanlığımıza bağlı, 193’ü 

Bakanlığımız denetiminde özel müze olmak üzere 

toplam 382 müze bulunmaktadır. Bunun yanında 

Bakanlığımıza bağlı, düzenlenmiş 136 ören yeri vardır. 

Sayıları gün geçtikçe artan müzelerimiz, artık sadece 

eserlerin sergilendiği, depolandığı soğuk mekânlar 

olmaktan çıkmış, halkın eğitimi için ulusal ve ulus-

lararası konferansların, seminerlerin düzenlendiği, 

çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirildi-

ği, sergilerin açıldığı; bilimsel yayınların yapıldığı, ül-

kemizin tanıtımına katkıda bulunan eğitim ve kültür 

kurumları hâline gelmiştir.

Özellikle son 10 yılda kazanılan ivme ile aralarında 

dünyanın en büyük mozaik müzesi olan Gaziantep 

Zeugma Mozaik Müzesi, Kırşehir Kaman Kalehöyük 

Arkeoloji Müzesi, Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi, 

Aydın Müzesi ve Hatay Müzesi gibi yeni müzeler 

açılmış, 50’yi aşkın müze çağdaş müzecilik anlayışına 

göre yenilenmiştir.
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MUSEUMS OF TURKEY

The first museum in Turkey was founded in 1846 
by Tophane-i Âmire Marshall Fethi Ahmet Pasha at 
Hagia Irene, which was previously used as a military 
depot in Istanbul. The museum was later renamed 
to Müze-i Hûmâyun (Empire Museum) and Mr. 
Edward Goold, who had been teaching at Mekteb-i 
Sultânî was assigned as the director of  the mu-
seum. Asar-ı Atika Nizamnamesi, the first tangible 
legislation in regards to ancient artifacts was pas-
sed in 1869. The legislation required all parties to 
apply for permission from the Ministry of Education 
for ancient artifact excavations on Ottoman soil, 
and banned overseas sales and relocations while 
permitting local sales. In 1872, Dr. Philipp Anton 
Dethier (German origin) was assigned as the direc-
tor of Müze-i Hûmâyun. During his directorate, arti-
facts rom the Hagia Irene were moved to Tiled Kiosk 
Museum. In 1874, the second legislation was pas-
sed. A new age for Turkish museology began after 
Osman Hamdi Bey was assigned as the museum di-
rector. He was pivotal in the preparation of the new 
legislation for ancient artifacts, which forbade all 
transactions and relocations to overseas. Istanbul 
Archaeology Museum, Konya Museum (1902) and 

Bursa Museum (1904) were also built during his 
directorate. He also played a crucial role in the first 
scientific excavations in Ottoman territory as well 
as the formation of modern museology standards. 
Following his passing away, his brother Halil Edhem 
Bey took up on the role of director. Halil Edhem Bey 
was particularly focused on the development of mu-
seums in Anatolia. Istanbul Museum of Turkish and 
Islam Arts (1914) and Ancient Orient Museum (1925) 
were also completed in his period. 

Since the War of Independence, Atatürk paid a 
great deal of attention to museums and personally 
contributed to the foundation of several museums 
and in real terms laid the foundations of museology 
in Turkey. During the early years of the Republic, 
numerous museums were made accessible through 
development and restoration operations on a nati-
onal scale. Apart from founding of new museums, 
several key architectural buildings were converted 
to museums. Ankara Ethnographic Museum, the 
first museum of the Republic, was open to visitors 
in 1930. During 1960s, several museums were built 
from ground up. Due to the careful and meticulous 
works during 1970s and 80s, there was an influx in 

the number and versatility of museums. The 1983 

bill (Number 2863) allowed private museums to be 

built. 

Today, there are a total number of 382 museums, 

189 of which are affiliated to our Ministry and 193 

of which are private museums that are inspected 

by our Ministry including the Council of Europe 

Museum Prize winner museums. In addition to 

these, there are 136 ruins that are affiliated to our 

Ministry. The museums that grow in number day by 

day are no longer alienating and cold spaces, but are 

structures that host conferences, seminars, social 

and cultural events, exhibitions, publications for the 

education and advancement of the public. 

The momentum that has been generated in the past 

decade has allowed us to restore over 50 museums 

and construct several new ones including Gaziantep 

Zeugma Mosaic Museum the world’s biggest mosa-

ic museum, Kırşehir Kaman Kalehöyük Archaeology 

Museum, Eskişehir Eti Archaeology Museum, Aydın 

Museum and Hatay Museum.
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NEW MUSEUMS
YENİ MÜZELER

ANTALYA ELMALI MÜZESİ  ///   AYDIN MİLET MÜZESİ  ///  AYDIN YENİ ARKEOLOJİ MÜZESİ  ///   BATMAN MÜZESİ  ///

ESKİŞEHİR ETİ ARKEOLOJİ MÜZESİ   ///   GAZİANTEP ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ VE KONFERANS MERKEZİ  ///  HATAY YENİ ARKEOLOJİ MÜZESİ   ///

KIRŞEHİR KAMAN KALEHÖYÜK MÜZESİ   ///   KİLİS MÜZESİ   ///  TOKAT ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ

ANTALYA ELMALI MUSEUM    ///   AYDIN MİLET MUSEUM   ///   AYDIN NEW ARCHAEOLOGY MUSEUM   ///   BATMAN MUSEUM   ///

ESKİŞEHİR ETİ ARCHAEOLOGY MUSEUM    ///   GAZİANTEP ZEUGMA MOSAIC MUSEUM AND CONFERENCE CENTER   ///   HATAY NEW ARCHAEOLOGY MUSEUM  ///

KIRŞEHİR KAMAN KALEHÖYÜK MUSEUM    ///   KİLİS MUSEUM ///  TOKAT ARCHAEOLOGY AND ETHNOGRAPHY MUSEUM 
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ANTALYA ELMALI MÜZESİ

Eski Hükümet Konağı olan Elmalı Müzesi’nin zemin 

kat ve birinci kattan oluşan teşhir salonlarında, 

yöredeki kazılardan çıkarılan arkeolojik eserler sergi-

lenmektedir. Ayrıca bölgenin en önemli eserlerinden 

olan Karaburun Kral Mezarı (M.Ö. 475) ve Kızılbel 

Kral Mezarı (M.Ö. 6. yüzyıl) ile Elmalı Sikkeleri’nin 

imitasyonları sergide yer almaktadır. 

Müzenin arsa alanı 4.000 m², açık teşhir ve peyzaj 

alanı 3.000 m², toplam inşaat alanı ise 2.400 m²’dir. 

Bodrum, zemin ve birinci kattan oluşan müzede 

1.300 m² kapalı sergi alanı, 800 m²’lik depo ve labo-

ratuvar birimleri ile 300 m² idarî bölüm bulunmak-

tadır. Müze bahçesinde ise atölye ve kafeterya yer 

almaktadır. 

Onarım, teşhir-tanzim ve çevre düzenleme çalış-

maları tamamlanan müze, 16 Mayıs 2011 tarihinde 

Sayın Başbakanımız R. Tayyip Erdoğan tarafından 

toplu açılış kapsamında ziyarete açılmıştır. 
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ANTALYA ELMALI MUSEUM

The archeological works found in excavations in the 
region are exhibited in the exhibition areas of the 
ground and first floors in Elmalı Museum, which 
used to serve as a government office. Additionally 
there are Karaburun King Tomb (B.C. 475), Kızılbel 
King Tomb (B.C. 6th century) and imita- tions of 
Elmalı coins in the museum. 

Its piece of land is 4.000 m² with an outdoor ex-

hibition and land- scaping area of 3.000 m² and 

total construction area of 2.400 m². The museum, 

which is made up of base, ground, and first floor, 

possesses a storage unit area of 800 m² and admi-

nistrative office area of 300 m². A workshop and a 

café also exist in the museum garden. 

Upon the completion of its organization-exhibition 

and landscaping works, the museum was opened 

to visit by our esteemed Prime Minister R. Tayyip 

Erdoğan on 16th, May 2011 with a grand opening 

ceremony. 



MÜZE BAHÇESİNDEN GÖRÜNÜM
GARDEN OF THE MUSEUM
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MÜZE BAHÇESİNDE YER ALAN VE KÖKENİ ANTİK LİKYA UYGARLIĞINA DAYANAN
AMBAR/ARI KOVANINDAN (SERENLERDE) GÖRÜNÜM

SCENE FROM GRANARY ROOTED IN ANTIQUE LYCIA CIVILIZATION IN MUSEUM GARDEN

9
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AYDIN MİLET MÜZESİ 

Milet Müzesi, Didim ilçesi Milet antik kenti içinde 
yer almakta olup mevcut yapının zaman içinde 
statik olarak kullanılamaz hâle gelmesi ve eser 
yoğunluğu nedeniyle yeni bir müze binasına ihtiyaç 
duyulmuştur. 

Çoğunlukla Milet yöresinde bulunan eserlerin ser-
gilendiği müzede, jeolojik dönemlerden Osmanlı 
Dönemi’ne kadar olan eserler kronolojik bir anlayışla 
yer almaktadır. 

Tek katlı müzenin zemin oturum alanı 1.375 m²’dir. 
Müzenin 600 m²’si teşhir salonu, 775 m²’si ise depo, 

laboratuvar, kütüphane ve idarî bölümden oluşmak-

tadır. Müzenin 3.800 m² açık teşhir alanı bulunmak-

tadır. Açık otopark ile birlikte toplam 6.075 m²’dir. 

Ülkemizi uluslararası alanda temsil edebilecek ni-

telikte, çağdaş bir müze olarak tasarlanmıştır. Eski 

müze binasının yıkılmasıyla 2007 yılında inşaatına 

başlanmış ve 2008 yılında tamamlanmıştır. 2010–

2011 yıllarında teşhir-tanzim çalışmaları tamam-

lanarak, Sayın Başbakanımız R. Tayyip Erdoğan 

tarafından toplu açılış kapsamında 27 Mayıs 2011 

tarihinde ziyarete açılmıştır. 
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AYDIN MİLET MUSEUM

Milet Museum is located in the antique city of 

Miletos in Didim district; the need for a new mu-

seum building was felt when the former museum 

building lost all its immotile functions and could not 

handle the displayed work capacity. The museum 

predominantly displays works from Miletos, where 

pieces from various periods to Ottoman Period are 

being exhibited chronologically. 

The one-storey museum occupies a 1.375 m² floor 

area with an exhibition area of 600 m², storage, 

laboratory, library and administrative office area of 

775 m². With 3.800 m² outdoor exhibition area and 

car park, the museum has a total area of 6.075 m². 

It is designed as a contemporary museum to repre-

sent our country internationally. After demolishing 

the old museum building, it was started to be rebuilt 

and completed on 1st, August 2008. Organization-

exhibition works were completed between the years 

of 2010 and 2011, and then the museum was opened 

to visit by our esteemed Prime Minister R. Tayyip 

Erdoğan on 27th, May 2011 with a grand opening 

ceremony. 



TEŞHİR SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE EXHIBITION HALL
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TEŞHİR SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE EXHIBITION HALL
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AYDIN YENİ ARKEOLOJİ MÜZESİ

1973 yılında yapılmış olan Aydın Müzesi binası, 39 
yıllık zaman sürecinde çağdaş müzecilik anlayışının 
gerektirdiği ihtiyaçlara cevap veremez duruma gel-
diğinden yeni müzeye ihtiyaç duyulmuştur.

Aydın Yeni Arkeoloji Müzesi, 15.917 m² alan üzerinde 
yer almakta olup bodrum, zemin+1 kattan oluşmak-
tadır. Müze, 2.000 m² kapalı sergi alanı olmak üzere 
6.570 m² kapalı inşaat alanına sahiptir. Müzenin 
zemin oturum alanı 2.775 m² olup konferans salo-
nu, çocuk eğitim atölyesi, idari birimler, kütüphane, 
ziyaretçi bilgilendirme salonu, eser depoları, labora-

tuvar ve geçici sergi alanları bulunmaktadır. Ayrıca 
müzede açık teras, açık-yarı açık sergileme alanları 
ve otopark yer almaktadır. 

Müzenin kapalı teşhir salonunda sırasıyla; Çine-
Tepecik, Arkaik Panionion, Kadıkalesi (Anaia), 
Alabanda, Tralleis, Magnesia ve Nysa antik kent-
lerine ait buluntuların yanısıra Orthosia Mozaiği 
sergilenmektedir. Taş Eserler bölümünde Roma 
Dönemi’ne ait çeşitli taş eserler, sikke bölümünde 
ise Klâsik Dönem’den Osmanlı Dönemi sonuna ka-
dar tarihlenen sikkeler sergilenmektedir. 

Sikke bölümünde, Roma Dönemi’nde sikke basımı 
gerçekçi silikon heykellerle canlandırılmıştır. Ayrıca 
Orthosia Mozaiği üzerinde bulunan Gladyatör 
Dövüşü sahnesi, interaktif sunum tekniği ile can-
landırılmıştır.

Müze bahçesinde ise Aydın çevresinden bulunarak 
müzeye kazandırılmış taş eserler sergilenmektedir.

Teşhir-tanzim ve çevre düzenleme çalışmaları ta-
mamlanan müze, 17 Ağustos 2012 tarihinde ziyarete 
açılmıştır.
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AYDIN NEW ARCHAEOLOGY MUSEUM 

The present museum which was built in 1973 is 
proven unsatisfactory in terms of storing and exhi-
bition spaces, so it is determined to build another 
museum according to contemporary museology 
standards. 

Aydın New Archaeology Museum covers an area of 
15.917 m² and consists of a basement, base and first 
floor. The museum has an indoor space of 6.570 
m² with the exhibition area covering 2.000 m². The 
base floor of the museum includes a conference 
hall, workshops for pre-teens, administrative of-

fices, a library, information desk, storage rooms, 
a laboratory and temporary exhibition spaces that 
cover an area of 2.775 m². Additionally, the museum 
enjoys an open terrace, (semi) outdoor exhibition 
halls and a parking space. 

In the indoor exhibition area, as well as the findings 
of Çine-Tepecik, Archaic Panionion and, Kadıkalesi 
(Anaia), Alabanda, Talleis, Magnesia and Nysa, 
Orthosia mosaics are exhibited. Additionally, coins 
ranging from the Classical Period to Ottoman Period 
are also put on display at the Stone Works section. 

In the coins section, realistic forgeries of coins from 
the Roman Period can be found. A Gladiator battle 
scene is also re-animated via interactive presentati-
on techniques and is exhibited on Orthosia mosaics. 

Outside, in the garden area, stone works that were 
excavated in nearby regions are also put on display. 

The organization-exhibition and landscaping works 
of the museum were completed and the museum 
was opened to the visitors on 17th, August 2012. 



ARKAİK PANİONİON TAPINAĞI CANLANDIRMASI
REPRESENTATION OF ARCHAIC PANIONION TEMPLE
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TEŞHİR SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE EXHIBITION HALL 
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TEŞHİR SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE EXHIBITION HALL 
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TEŞHİR SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE EXHIBITION HALL 
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TEŞHİR SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE EXHIBITION HALL 
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TEŞHİR SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE EXHIBITION HALL 
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ORTHOSİA MOZAİĞİ GLADYATÖR DÖVÜŞÜ HOLOGRAM UYGULAMASI
HOLOGRAM APPLICATION OF A GLADIATOR BATTLE ON ORTHOSIAN MOSAIC 
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ROMA DÖNEMİ’NDE SİKKE BASIMI CANLANDIRMASI
REANIMATION OF ROMAN COIN PRODUCTION 
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Batman Kültür Merkezi’nin bir bölümü müze yapılmak 

üzere 2010 yılında tahsis edilerek aynı yıl müze müdür-

lüğü kurulmuştur. 2011 yılında Bakanlığımız tarafından 

müzenin projeleri hazırlanmıştır.

Kültür merkezi içindeki müzeye ait zemin oturum alanı 

863 m² olup toplam kapalı inşaat alanı ise 1.655 m²’dir. 

3 adet sergi salonu bulunan müzede; Neolitik Çağ’dan 

Osmanlı Dönemi’nin sonuna kadar olan arkeolojik 

eserler sergilenmektedir. Müzenin teşhirinde özellikle 

Hasankeyf ile Ilısu Barajı Kurtarma Kazıları ve Hallan 
Çemi kazılarında bulunan eserler önemli yer tutmak-
tadır. Müzenin kapalı sergi alanı 415 m² olup 315 m² 
depo alanına sahiptir. 

2012 yılında onarım, teşhir-tanzim ve çevre düzenleme 
çalışmalarına başlanan müzenin 2014 yılında açılması 
plânlanmaktadır.

BATMAN MÜZESİ
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A section of Batman Culture Centre was allocated 

for the construction of a museum in 2010. Our 

Ministry provided the framework of the museum 

in 2011.

The base floor area of the museum is 863 m² and 

it has a total indoor area of 1.655 m². The museum 

has exhibition halls and will exhibit archaeological 

artifacts from the Neolithic Age to the Ottoman. 

Artifacts from Hasankeyf, Ilısu Dams and Hallan 

Çemi excavations will have a notable impact on 
the exhibitions. The museum has an exhibition 
area of 415 m² and storage area of 315 m². 

The restoration, organization-exhibition and lan-
dscaping operations began in early 2012 and the 
museum is planned open in 2014.

BATMAN MUSEUM



GİRİŞ HOLÜ-İNTERAKTİF GÖRSEL SUNUM
EXTRANCE HALL-INTERACTIVE VISUAL PRESENTATION  
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ILISU 1 SALONU
ILISU 1 HALL   
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ILISU 1 SALONU
ILISU 1 HALL
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ILISU 2 SALONU
ILISU 2  HALL
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ILISU 2 SALONU
ILISU 2 HALL
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ILISU 3 SALONU
ILISU 3 HALL
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ILISU 3 SALONU
ILISU 3 HALL
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ILISU 3 SALONU
ILISU 3 HALL
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YENİ MÜZELER

ESKİŞEHİR ETİ ARKEOLOJİ MÜZESİ

Mevcut müze binasının depo ve teşhir alanları açı-
sından yetersiz kalmasından dolayı 28 Şubat 2007 
tarihinde, Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. sponsorlu-
ğunda çağdaş müzecilik anlayışına uygun olarak yeni 
bir müze projesi hazırlanması için Bakanlığımız ile Eti 
Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında protokol imzalan-
mıştır.

Müze binası birbirine bağlı 3 bloktan oluşmaktadır. 
Müze, 1.408 m² kapalı teşhir alanı, 3.180 m² açık teş-

hir alanı ve depo, atölye, kafeterya gibi mekânlarıyla 
toplam 6.640 m² kullanım alanına sahiptir. Arsa alanı 
4.600 m², toplam inşaat alanı ise 4.000 m²’dir.

Ağırlıklı olarak Eskişehir ili sınırları içinde bulunan ören 
yerlerinde yapılan kazı ve yüzey araştırmaları sonu-
cunda açığa çıkarılan eserlerin sergilendiği müzede, 
geçici sergi salonuna ek olarak konferans salonu, la-
boratuvar ve fotoğrafhane bölümleri bulunmaktadır. 
Sanatsal organizasyonlara da ev sahipliği yapacak 

olan müze, modern yapısı ile Türkiye’deki çağdaş 
müzecilik anlayışının en önemli örneklerinden biri 
konumundadır. 

27 Temmuz 2008 tarihinde eski müze binası yıkıla-
rak inşaata başlanmıştır. Eti Gıda Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.nin sponsorluğunda müzenin yapımı, teşhir-tan-
zimi ve çevre düzenlemesi tamamlanarak 28 Mayıs 
2011 tarihinde Sayın Başbakanımız R. Tayyip Erdoğan 
tarafından ziyarete açılmıştır.
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ESKİŞEHİR ETİ ARCHAEOLOGY MUSEUM 

Due to the fact that former museum building could 
not fulfill demands in terms of storage and exhibi-
tion, Ministry of Culture and Eti Companies Group 
signed a protocol for a new museum project in ac-
cordance with contemporary museology sponsored 
by Eti Companies Group in 28th of February 2007. 

The museum building is made up of 3 blocks that 
are connected to each other. It has an area of 6.640 
m² coupled with a 1.408 m² closed exhibition area, 
3.180 m² open exhibition area, storage, workshop 

and a café. It enjoys an outside area of 4.600 m² 
and a total area of (devoted to construction) 4.000 
m². 

The displayed works found at the museum are a re-
sult of excavations and surface surveys conducted 
in ruins within the vicinity of Eskişehir. The museum 
consists of a conference hall, and a dark room, in 
addition to a temporary exhibition area. The mu-
seum will be hosting cultural events as well, and is 
considered to be one of the most important models 

of contemporary museology in Turkey thanks to its 

living modern structure. 

On 27th, July 2008, the old museum building was 

demolished and consequently construction works 

were initiated. The rebuilding, organization-exhibi-

tion and landscaping works, which were sponsored 

by Eti Companies Group, were completed and the 

museum was opened to visit by our esteemed 

Prime Minister R. Tayyip Erdoğan on 28th, May 2011. 



TAŞ ESERLER SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE HALL OF STONE OBJECTS 
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SİMÜLATÖRLÜ FRİG AT ARABASI İLE SANAL GEZİ
VIRTUAL JOURNEY VIA PHRYGIAN CARRIAGE WITH SIMULATOR 

39



TEŞHİR SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE EXHIBITION HALL 
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TEŞHİR VİTRİNİNDEN GÖRÜNÜM
INTERIOR VIEW WITH DISPLAY CASE 
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TAŞ ESERLER SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE HALL OF STONE OBJECTS
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KATMANLI HOLOGRAM VE ÜÇ BOYUTLU DOKUNMATİK EKRAN UYGULAMALARI 
MULTI-LAYERED HOLOGRAM AND 3D KIOSK APPLICATIONS

İNTERAKTİF DİJİTAL KİTAP
INTERACTIVE DIGITAL BOOK
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GAZİANTEP ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ VE KONFERANS MERKEZİ

Gaziantep’in eski Tekel fabrikası arazisi üzerine 

yapılan Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, hem 

mozaik alanı hem de bina alanı olarak dünyanın en 

büyük mozaik müzesi konumundadır. Çağdaş mü-

zecilik anlayışına göre düzenlenmiş özgün teşhiriyle 

dünyanın önemli müzelerinden biri durumundaki 

müzede; Fırat Nehri kıyısında yer alan Zeugma antik 

kentinden çıkarılan ve şu ana kadar restorasyon ve 

konservasyonu tamamlanan toplam 2.600 m² mo-

zaik, 4 Roma çeşmesi, 24 sütun, 4 heykel, 1 bronz 

Mars heykeli sergilenmektedir. 30.000 m² kapalı 

alana sahip, 3 bloktan oluşan müzede; iki blokta 

7.075 m² mozaik teşhirine yönelik sergi alanı yer 

almaktadır. Birinci blokta Zeugma eserlerinin sergi-

lendiği Zeugma bölümü olup bodrum katında baraj 

gövdesinin altında kalan Hamam Mozaikleri ile Mars 

heykeli; zemin katta, Fırat kenarındaki villalarda 

(Dionysos, Poseidon ve Euphrates villaları) bulunan 

mozaikler; birinci katta, GAP 2000 kurtarma kazıla-

rında bulunan mozaikler ile dünyaca ünlü “Çingene 

Kızı Mozaiği” sergilenmektedir. İkinci blokta ise 

Gaziantep çevresinde bulunan Doğu Roma Dönemi 

mozaiklerine yer verilmiştir.

Müzede 5 adet seminer ve konferans salonu, çocuk 

eğitim atölyesi, idari birimler, kütüphane, mozaik 

konservasyon merkezi ve geçici sergi alanları bu-

lunmaktadır. Ziyaretçilerle interaktif olarak iletişim 

kurmak amacıyla dijital canlandırmalara yer veril-

miştir.

2008 yılı Mayıs ayında temeli atılan müze, 9 Eylül 
2011 tarihinde Sayın Başbakanımız R. Tayyip 
Erdoğan tarafından ziyarete açılmıştır.

Müze, Eurobank Tekfen, Ekonomist ve Capital der-
gilerinin işbirliği ve Turizm Yatırımcıları Derneği’nin 
katkılarıyla gerçekleştirilen “Türkiye’nin En Başarılı 
Turizm Yatırımları” araştırması “Kültür Turizm 
Girişimleri” kategorisinde 2011 ve 2012 yıllarında 
üst üste iki kez birincilik ödülü almıştır. Ayrıca 2012 
yılında, dünyanın en önemli seyahat sitelerinden 
olan TripAdvisor’un, ‘TripAdvisor Mükemmellik’ 
ödülüne, son olarak da, arkeoloji alanında 2012 yılı 
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne 
layık görülmüştür.
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GAZİANTEP ZEUGMA MOSAIC MUSEUM AND CONFERENCE CENTER 

Gaziantep Zeugma Mosaic Museum situated on 
the site of Gaziantep’s former Tekel (tobacco and 
alcohol monopoly) Plant is the largest mosaic mu-
seum of the world in terms of both building comp-
lex and mosaic collection. Regarded as one of the 
most important museums of the world through 
its original exhibition form designed in accordan-
ce with contemporarymuseology, the museum 
displays nearly 2.500 m² mosaic in total collected 
in Zeugma, the ancient city located on the shores 
of the Euphrates, 4 Roman fountains, 24 pillars, 4 
statues and 1 bronze statue of Mars (Roman god) 
whose restoration and conservation operations 
were successfully completed. 

The museum occupies an indoor area of 30.000 
m² and consists of three blocks, exhibition areas 

to display the 7.075 m² mosaic that is situated in 
two blocks. In the first block, pieces from Zeugma; 
in the basement, bath mosaics and statue of Mars 
submerged; in the ground floor, mosaics found in 
the houses near Euphrates (Dionysus, Poseidon 
and Euphrates houses); in the first floor mosaics 
found in GAP 2000 excavations and world-known 
“Gypsy Girl Mosaic” are exhibited. Second floor is 
for Eastern Roman Period mosaics that were dis-
covered near Gaziantep.

There are 5 seminar and conference halls, works-
hop for pre-teens, administrative offices, a library, 
a mosaic conservation center and a temporary ex-
hibition spaces in the museum. The museum also 
includes interactive digital animations to commu-
nicate with the visitors. 

The foundation of the museum was laid in May 
2008, and the museum was opened to visit by our 
esteemed Prime Minister R. Tayyip Erdoğan on 
09th, September 2011. 

The museum was awarded the first prize in two 
consecutive years (2011 and 2012) in “Culture 
Tourism Enterprises” category of “The Most 
Successful Tourism Investment” research carried 
out via contribution of Association of Tourism 
Investors and collaboration of Eurobank Tekfen, 
the journals of Ekonomist and Capital. Moreover, 
the museum eceived Certificate of Excellence 
award from TripAdvisor, one the most the pres-
tigious travel sites and was honored with 2012 
Presidential Culture and Arts Grand Prize. 



TEŞHİR SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE EXHIBITION HALL 
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TEŞHİR SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE EXHIBITION HALL 
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TEŞHİR SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE EXHIBITION HALL 
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BİR BÖLÜMÜ YURT DIŞINA KAÇIRILAN DIONYSOS VE ARIADNE’NİN DÜĞÜNÜ MOZAİĞİ’NDEN GÖRÜNÜM

SCENE FROM THE MOSAIC OF DIONYSOS AND ARIADNE’S WEDDING. SOME PIECES WERE SMUGGLED OUT OF TURKEY. 

BİR BÖLÜMÜ YURT DIŞINA KAÇIRILAN DIONYSOS VE ARIADNE’NİN DÜĞÜNÜ MOZAİĞİ’NİN İNTERAKTİF SUNUMU

INTERACTIVE PRESENTATION OF THE SMUGGLED SEGMENT OF DIONYSOS AND ARIADNE’S WEDDING
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OKEANOS VE TETHYS MOZAİĞİ
MOSAIC OF OKEANOS AND TETHYS 
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MAINAD “ÇİNGENE KIZI” MOZAİĞİ
MOSAIC OF MAENAD, GYPSY GIRL 
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MARS HEYKELİ
STATUE OF MARS

TEŞHİR SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE EXHIBITION HALL 
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TEŞHİR SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE EXHIBITION HALL 
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SİNEVİZYON ODASINDA ÜÇ BOYUTLU BELGESEL FİLM GÖSTERİMİ
3D DOCUMENTARY FILM PROJECTION AT CINEVISION SCREENING ROOM
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ÇOCUK SANAT ATÖLYESİ
ARTS WORKSHOP FOR KIDS
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DOKUNMATİK REHBER VE BİLGİLENDİRME EKRANLARI
TOUCH-SCREEN GUIDE AND INFORMATION KIOSK

İNTERAKTİF GÖRSEL SUNUM
INTERACTIVE VISUAL PRESENTATION 
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KONFERANS SALONU
CONFERENCE HALL

57



58

1948 yılından beri hizmet veren mevcut müze bi-

nasının, depo, sergileme alanları açısından yetersiz 

hâle gelmesi ve bölgenin arkeoloji potansiyeli ne-

deniyle çağdaş müzecilik anlayışına uygun yeni bir 

müze binasının yapılması kararlaştırılmıştır. 

Türkiye’nin önde gelen arkeoloji müzelerinden 

biri olan Hatay Müzesi’nin yeni binası, Prehistorik 

Çağ’lardan Osmanlı Dönemi’ne kadar geçmiş mede-

niyet ve kültürlere ait arkeolojik eserlerin korundu-

ğu, onarıldığı, araştırıldığı, yorumlandığı, eğitim ve 
bireysel gelişim için toplumun her kesiminin ilgisine 
ve beğenisine sunulduğu, çağdaş müzecilik anlayı-
şının fiziksel ve içeriksel tüm öğelerini bünyesinde 
barındıran bir kültür kurumu olarak plânlanmıştır. 
Ayrıca müze binasının tasarımında müzenin kent 
ve kentliler için de çekici bir mekân olmasını sağla-
yacak geçici sergiler, toplantı/gösteri salonu, çocuk 
müzesi, eğitici drama ve sanat atölyeleri, kafeterya 
vb. öğelerle desteklenmesi hedeflenmiştir. 

Yeni Müze, Maşuklu Beldesi’nde yer almakta 
olup arsa alanı 53.500 m², zemin oturum alanı 
16.000 m², toplam inşaat alanı ise 32.750 m²’dir. 
Bodrum+zemin ve 1. kattan oluşan müzede 10.700 
m² sergi alanı bulunmaktadır.

Yeni müzenin ülkemizin en büyük Müze 
Kompleksi’nden biri olması hedeflenmiştir. 26 
Mayıs 2011 tarihinde temeli atılan müzenin ilk eta-
bı, 2014 yılı Ağustos ayı itibarıyla açılışa hazır hale 
getirilmiştir. 

HATAY YENİ ARKEOLOJİ MÜZESİ



59

As the existing museum building which was es-
tablished in 1948 became insufficient in terms of 
storage and exhibition areas, it has been decided 
to construct a new building for the museum in line 
with contemporary museology concept because of 
the archaeological potential of the area. 

The new building of the Hatay Museum which is 
one of the most predominant archaeological mu-
seums of Turkey is projected as a place where arte-
facts from prehistoric civilizations and cultures up 

until the Ottoman era are protected, repaired, re-
searched, interpreted and presented to the public 
for educational and personal development purpo-
ses. This will eventually become a cultural associa-
tion which encompasses all necessary physical and 
contextual elements of contemporary museology 
standards. Furthermore, it is aimed to support 
the museum with exhibitions, meeting/exhibition 
hall, children’s museum, drama and art workshops, 
a cafeteria etc. which will turn the museum into an 
attractive place for the city and its residents. 

The New Museum is located in the Maşuklu District 
on a 53.500 m² area; base floor area is 16.000 m² 
and the total construction area is 32.750 m². A 
10.700 m² exhibition area consists of basement 
and the 1st floor. 

The museum is planned to be the biggest Museum 
Complex of our country. The first section of the 
museum, of which the ground has been broken 
on 26 May 2011, has become ready for opening by 
August 2014.

HATAY NEW ARCHAEOLOGY MUSEUM



GİRİŞ HOLÜNDEN GÖRÜNÜM
SCENE FROM ENTRANCE HALL 
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ÜÇAĞIZLI MAĞARASI PALEOLİTİK ÇAĞ İNSAN CANLANDIRMASI
ÜÇAĞIZLI CAVE PALAEOLİTHİC HUMAN ANIMATION
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TEŞHİR SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE EXHIBITION HALL 
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TEŞHİR SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE EXHIBITION HALL 
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ŞUPPİLULİUMA HEYKELİ
SCULPTURE ŞUPPİLULİUMA



TEŞHİR SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE EXHIBITION HALL 
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TEŞHİR SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE EXHIBITION HALL 



TEŞHİR SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE EXHIBITION HALL 
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GİRİŞ KORİDORU-İNTERAKTİF YÜRÜYEN FİGÜRLER
ENTRANCE HALL-INTERACTIVE WALKING FIGURES 
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DIŞ CEPHE-VİDEO MAPPING UYGULAMASI
EXTERIOR FAÇADE-VIDEO MAPPING APPLICATION 
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YENİ MÜZELER

KIRŞEHİR KAMAN KALEHÖYÜK MÜZESİ

Kaman İlçesi, Çağırkan Beldesi’nde Japon hükümeti 

tarafından sağlanan, 4.000.000 Japon Yeni öde-

nekle “Kültürel Mirası Koruma Programı” hibesi ile 

inşa edilen Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi’nin 

projelendirme ve inşaatı 15 Mart 2009 tarihinde 

tamamlanmıştır. Müzenin projesi; Kalehöyük’ün 

kendi formundan esinlenmiş ve kazısı yapılmakta 

olan höyük görünümünde tasarlanmıştır. 

Kaman Kalehöyük’te bulunan arkeolojik eserlerin 

yeniden eskiye doğru sergilendiği müzenin, tasarım 

anlayışı ile eğitim ve kültür turizmi açısından yeni 

bir çekim alanı oluşturması beklenmektedir. 

1.500 m² kapalı inşaat alanına sahip müze; 830 

m² açık ve 470 m² kapalı sergi salonları, eserlerin 

incelenmesine, araştırılmasına, fotoğraflanmasına 

ve restorasyonuna olanak tanıyan laboratuvarlar, 

görsel-işitsel sergileme birimi, konferans köşesi, 
kütüphane, eser depoları ve idarî bölümlerden oluş-
maktadır. 

Teşhir-tanzim ve çevre düzenleme çalışmaları ta-
mamlanan müze, 10 Temmuz 2010 tarihinde ziya-
rete açılmıştır.
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KIRŞEHİR KAMAN KALEHÖYÜK MUSEUM

The project design and construction expenses 
of Kaman Kalehöyük Archaeology Museum was 
covered by the Japanese government (4.000.000 
Japanese yen) as part of the “Protection Program 
for Cultural Heritage” and was completed on 15th, 
March 2009. The museum project, which was ins-
pired by Kalehöyük’s unique form, was designed in 
the form of a mound (höyük) that can be seen in 
the local excavations. 

It is expected that the museum where archaeologi-

cal pieces of art are exhibited from past to present 

will draw the interest of great masses of people in 

terms of its educational and touristic potential, as 

well as through its concept design. 

The museum covers an indoor area of 1.500 m² 

and has an outdoor area of 830 m². The indoor 

exhibition areas cover an area of 470 m² and allow 

works to be examined, searched, photographed 
and restored; provides audio-visual display options 
and includes a conference hall, a library, storage 
space and administrative offices. 

The organization-exhibition and landscaping works 
of the museum were completed and the museum 
was opened to the visitors on 10th, August 2010. 



TEŞHİR SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE EXHIBITION HALL 
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TEŞHİR SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE EXHIBITION HALL 
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İNTERAKTİF GÖRSEL SUNUM
INTERACTIVE VISUAL PRESENTATION 
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Tescilli sivil mimarlık örneği olan Neşet Efendi 

Konağı, Kilis Müzesi olarak Bakanlığımız tarafından 

Kilis ili sınırları içinde bulunan ören yerlerinde yapılan 

kazı ve yüzey araştırmaları sonucunda açığa çıkarılan 

eserlerin sergilenmesine yönelik olarak projelendiril-

miştir. Müze bahçe içinde olup bodrum, giriş kat ve 

KİLİS MÜZESİ

birinci kat dâhil olmak üzere 3 katlıdır. Yapının, zemin 
oturum alanı 220 m², toplam alanı ise 660 m²’dir.

Bodrum katının tamamı arkeolojik-etnografik eser 
deposu ve teknik merkez olarak kullanılmaktadır. 
Müzenin giriş katında, ağırlıklı olarak Oylum Höyük 
kazısına ait arkeolojik eserler, birinci katta ise gele-

neksel Kilis Evi düzenlemesi ile etnografik eserler 
teşhir edilmektedir.

Onarım ve teşhir-tanzim çalışmaları tamamlanan 
müze, 20 Haziran 2012 tarihinde ziyarete açılmıştır.
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A proprietary example of civil architecture, Neşet 

Efendi Mansion was converted into Kilis Museum 

to display works found at excavations and surface 

surveys conducted in ruins within the vicinity of 

Kilis. The museum consists of a basement, base 

floor and a first floor and is situated in a garden. 

KİLİS MUSEUM

The base area of the structure is 220 m² with a 
total area of 660 m².

The basement floor is utilized as a storage facility 
for ethnographic works and IT center. The base 
floor consists of archaeological works excavated 
at Oylum Höyük and in the first floor, a traditional 

Kilis home interior and ethnographic works are 
being displayed.

The restoration and organization-exhibition works 
were completed and the museum opened to visit 
on 20th, June 2012.



TEŞHİR SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE EXHIBITION HALL 
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TEŞHİR VİTRİNİNDEN GÖRÜNÜM
INTERIOR VIEW WITH DISPLAY CASE
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HÖYÜK OLUŞUMUNU GÖSTEREN MAKET
MODEL THAT DEPICTS THE FORMATION OF A TUMULUS
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YENİ MÜZELER

TOKAT ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ (ARASTALI BEDESTEN)

Tokat Müzesi, 1926 yılından beri müzecilik faaliyet-
lerine devam ettiği Gökmedrese binasında teşhir 
odalarının kronolojinin takip edilmesi açısından zor 
olması, eser yoğunluğu ve depoların yetersiz kalması 
nedeniyle yeni bir müze binasına ihtiyaç duyulmuş-
tur. 2010 yılında Bakanlığımıza tahsis edilen Arastalı 
Bedesten, müze olarak kullanılmak üzere projelendi-
rilmiştir.

Arastalı Bedesten, 15. yüzyılın ikinci yarısında inşa 
edilmiştir. Arkeolojik eserler ortada yer alan bedes-

ten kısmında, Geç Kalkolitik Dönem’den Doğu Roma 

Dönemi sonuna kadar kronolojik bir sıra ile sergi-

lenmiştir. Arkeoloji salonunda sergilenen eserlerin 

büyük bir kısmı Maşathöyük’te yapılan kazılardan 

çıkarılmıştır. Aynı salonda bulunan sikke bölümünde 

ise, Klâsik Dönem’den başlayarak, Helenistik, Roma, 

Doğu Roma ve İslâmî dönemlere ait sikkeler sergilen-

mektedir. Batı cephesinde yer alan Arasta kısmında 

ise Osmanlı ve Doğu Roma Dönemi’ne ait eserlerin 

sergilendiği Etnografya salonu bulunmaktadır. 

Tek katlı müzenin giriş kısmında yer alan açık teşhir 
alanı 160 m² olup sağ tarafta Roma Dönemi’ne ait 
taş eserler, sol tarafta ise İslâmî Dönem’e ait mezar 
taşları sergilenmektedir. Arkeolojik ve Etnografik 
eserlerin sergilendiği kapalı teşhir alanı 984 m², top-
lam teşhir alanı ise 1.144 m²’dir.

Onarım ve teşhir-tanzim çalışmaları tamamlanan 
müze, 18 Eylül 2012 tarihinde ziyarete açılmıştır.



83

TOKAT ARCHAEOLOGY AND ETHNOGRAPHY MUSEUM  (ARASTALI BEDESTEN)

The need for Tokat Museum, which has continued 
its activities since 1926, to relocate to a new stru-
cture due to its limited exhibition and storage ca-
pacity was addressed by our Ministry with Arastalı 
Bedesten in 2010. 

Arastalı Bedesten was built in the second qu-
arter of the 15th century. Archaeological works 
are displayed in a chronological order from Late 
Chalcolithic Period to Eastern Roman Period in the 

centre. Most of the items in this section were dug 

up in Maşathöyük excavations. The coin section 

in the same hall showcases works starting from 

the Classical Period and elegantly works its way 

forward to Hellenistic, Roman, Eastern Roman 

Period and Islamic Periods. On the western side, 

in the Etnography section, items belonging to the 

Ottoman and Eastern Roman Period Periods are 

displayed.

The one-storey museum building has an exhibi-
tion area of 160 m² and showcases Roman stone 
works on its right, and Islamic tombstones on its 
right side. The indoor exhibition area where arc-
haeological and ethnographic items are displayed 
approximates to 984 m² with a total exhibition 
area of 1.144 m².  

The restoration and organization-exhibition works 
were completed and the museum was opened to 
visit on 18th, September 2012.



TEŞHİR SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE EXHIBITION HALL 
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TEŞHİR SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE EXHIBITION HALL 
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TEŞHİR SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE EXHIBITION HALL 
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AKSARAY MÜZESİ    ///    ANKARA ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ   ///   ANTALYA ALANYA MÜZESİ  ///  BURDUR ARKEOLOJİ MÜZESİ  ///

ÇORUM BOĞAZKÖY MÜZESİ  ///    ÇORUM MÜZESİ UYGULAMA EĞİTİM MERKEZİ  ///   EDİRNE TÜRK İSLÂM ESERLERİ MÜZESİ  ///

İSTANBUL GALATA MEVLEVÎHANESİ  ///   İSTANBUL TOPKAPI SARAYI MÜZESİ MUTFAKLAR VE KOĞUŞLAR BÖLÜMÜ   ///

İSTANBUL TOPKAPI SARAYI MÜZESİ SİLÂH SEKSİYONU  ///   KAHRAMANMARAŞ MÜZESİ  ///

KONYA MEVLÂNÂ MÜZESİ DERVİŞ HÜCRELERİ   ///   MUĞLA MARMARİS KALESİ VE ARKEOLOJİ MÜZESİ  ///

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ-I VELİ KÜLLİYESİ   ///   TOKAT LÂTİFOĞLU KONAĞI

AKSARAY MUSEUM   ///   ANKARA MUSEUM OF ANATOLIAN CIVILIZATIONS ANTALYA ALANYA MUSEUM   ///   BURDUR ARCHAEOLOGY MUSEUM   ///  

ÇORUM  BOĞAZKÖY MUSEUM   ///  ÇORUM MUSEUM APPLICATION TRAINING CENTRE   ///   EDİRNE MUSEUM OF TURKISH ISLAMIC ARTS   ///

İSTANBUL GALATA MEVLEVİ LODGE  ///  İSTANBUL TOPKAPI PALACE MUSEUM  KITCHENS AND DORMITORIES SECTION  ///

İSTANBUL, TOPKAPI PALACE MUSEUM ARMS COLLECTION   ///   KAHRAMANMARAŞ MUSEUM   ///

KONYA MEVLANA MUSEUM DERVISH CELLS SECTION    ///    MUĞLA MARMARİS  FORT AND ARCHAEOLOGY MUSEUM   ///

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ-I VELİ KÜLLİYESİ SOCIAL COMPLEX   ///  TOKAT LATİFOĞLU MANSION

RESTORED MUSEUMS
YENİLENEN MÜZELER



90

1969 yılında şehir merkezinde bulunan Zinciriye 
Medresesi’nde kurulan Aksaray Müzesi, 2006 yılında 
yeni binasına taşınarak hizmet vermeye başlamıştır. 
Aksaray Müzesi 2.000 m² kapalı alanıyla toplam 
12.000 m²’lik bir yüz ölçüme sahiptir.

Müzede; Jeolojik Dönem’lere ait hayvan fosilleri ile 
çeşitli toprak ve taş örnekleri, Neolitik Çağ’a ait Aşıklı 

Höyük eserleri, Musular ve Orta Kalkolitik Dönem yer-
leşmesi Güvercinkayası kazılarından çıkarılan eserler 
sergilenmektedir. Ayrıca Acemhöyük kazılarından 
gelen eserler sergilenmektedir.

Mumyalar Salonu’nda ise, Aksaray yakınlarında bulu-
nan ve daha çok 10–13. yüzyıllara tarihlendirilen, Çanlı 
Kilise’nin içinde ve çevresinden çıkarılan çocuk ve 

AKSARAY MÜZESİ

yetişkin mumyalarının yanında bir kediye ait mumya 
sergilenmektedir.

Çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusunda teşhir-tan-
zim ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanan 
müze, 2014 yılında yeniden ziyarete açılmıştır.



91

The museum is located in Zincirli District of Aksaray; 
was built in 1969 in Zinciriye Madrasah and has been 
active since moving to a newer location in 2006. It 
provides a 2.000 m² indoor space and 12.000 m² 
space in total.

It provides access to animal fossils and soil and 
rock samples belonging to different geological 

periods; Aşıklıhöyük artifacts from the Neolithic 
era, artifacts from Musular and from the middle 
Chalcolithic era which were unearthed during the 
Güvercinkayası excavations. Additionally, artifacts 
from Güvercinkayası excavations are also exhibited.

In the mummy exhibition hall, adult and child mum-
mies, as well as a mummified cat (from Çanlı Church 

excavations) is exhibited and is considered to date 
back to as early as the 10th-13th centuries.

The museum, of which works of exhibition, organi-
zation and landscaping have been complated, was 
reopen to visit in 2014. 

AKSARAY MUSEUM



AŞIKLI HÖYÜK SALONU
AŞIKLI HÖYÜK HALL
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TEŞHİR SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE EXHIBITION HALL 
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TEŞHİR VİTRİNİNDEN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE DISPLAY SHOWCASE
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TEŞHİR SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE EXHIBITION HALL 
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ÇOCUK MUMYASI
CHILD MUMMY
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ÇOCUK MUMYASI
CHILD MUMMY
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Anadolu Medeniyetleri Müzesi, “Atpazarı” olarak 
isimlendirilen semtte, Ankara Kalesi’nin dış duvarının 
güneydoğu kıyısında, yeni işlev verilerek düzenlen-
miş iki Osmanlı yapısında yer alır. Bu yapılardan biri 
Mahmut Paşa Bedesteni, diğeri Kurşunlu Han’dır. 

Bedestenin, Fatih Dönemi başvezirlerinden Mahmut 
Paşa tarafından 1464-1471 yıllarında yaptırıldığı tah-
min edilmektedir. Kurşunlu Han, Fatih Dönemi baş-
vezirlerinden Mehmet Paşa’nın İstanbul’un Üsküdar 
semtindeki imaretine vakıf olarak yaptırılmıştır. 

Ankara’da ilk müze, 1921 yılında kalenin “Akkale” ola-

rak isimlendirilen burcunda kurulmuştur. Atatürk’ün 

telkinleriyle merkezde bir “Eti Müzesi” kurma fik-

rinden hareket edilerek, Mahmut Paşa Bedesteni 

ve Kurşunlu Han onarılmış ve müze binası olarak 

kullanılmıştır. 1938 yılından 1968’e kadar devam 

eden restorasyon çalışması sonucunda, müze yapısı 

son şeklini almıştır. Bugün Kurşunlu Han idarî bina, 

Mahmut Paşa Bedesteni ise teşhir salonu olarak kul-

lanılmaktadır. 

Müze, 3.054 m² kapalı sergi alanı, müze satış mağa-
zası, çocuk etkinlik salonu (Mahmut Paşa Bedesteni), 
1764 m² idarî birimler, depo, kütüphane, yemekhane 
gibi (Kurşunlu Han) kullanım alanına sahiptir. Arsa 
alanı 13.126 m², toplam inşaat alanı ise 4.818 m²’dir.  

Çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusunda onarım, 
teşhir-tanzim ve çevre düzenleme çalışmaları ta-
mamlanan müze, 13 Mayıs 2014 tarihinde yeniden 
ziyarete açılmıştır.

ANKARA ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ
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The Museum of Anatolian Civilizations is loca-
ted on the south side of Ankara Castle in the 
“Atpazarı” area in Ankara, Turkey. It consists of 
the old Ottoman Mahmut Paşa bazaar storage 
building, and the Kurşunlu Han.

The structure is estimated to be ordered by 
Mahmut Paşa (of Mehmed II Period) during 1464-
1471. Kurşunlu Han was also ordered by one of the 
senior viziers of the same period, Mehmet Paşa, in 
the Üsküdar district of Istanbul. 

Ankara’s first museum was built in the “Akkale” 
region in 1921. Because of Atatürk’s desire to es-
tablish a museum, the buildings were bought, res-
tored into a museum. The museum’s restoration 
works continued until 1968. Today, Kurşunlu Han is 
utilized as an administrative building, whereas the 
bazaar storage building is used as exhibition halls. 

The museum has an indoor exhibition area, sales 
unit and activity hall for children which approxi-
mates to 3.054 m2. The administrative offices, 

storage room, library, and dining hall cover an area 
of 1.764 m2. The total parcel land is 13.126 m2 and 
the construction areas are about 4.800 m2.

The museum, of which works of exhibition, organi-
zation and landscaping have been complated, was 
reopen to visit on 13 May 2014. 

ANKARA MUSEUM OF ANATOLIAN CIVILIZATIONS



GÖBEKLİ TEPE T BİÇİMLİ DİKMELERİ
GÖBEKLİ TEPE T-SHAPED UPRIGHTS
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ÇATALHÖYÜK EVİ CANLANDIRMASI
ÇATALHÖYÜK HOUSE ANIMATION
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ERKEN TUNÇ ÇAĞI MADENCİ ATÖLYESİ CANLANDIRMASI
MINERS ANIMATION WORKSHOP EARLY BRONZE AGE 
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İNTERAKTİF KÜLTEPE ÖRENYERİ SANAL GEZİSİ 
INTERACTIVE VIRTUAL TOUR KÜLTEPE RUINS
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BOĞAZKÖY KRAL KAPISI CANLANDIRMASI
BOĞAZKÖY KING’S GATE ANIMATION 



İNANDIK VAZOSU İNTERAKTİF BİLGİLENDİRME KİOSKU
İNANDIK VASE INTERACTIVE INFORMATION KIOSK
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TEŞHİR SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE EXHIBITION HALL 
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TEŞHİR SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE EXHIBITION HALL 
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KÜÇÜK YAZILIKAYA (AREZASTİS) ANITI CANLANDIRMASI
AREZASTİS MONUMENT ANIMATION
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TAŞ ESERLER SALONUNDAN GÖRÜNÜM
VIEW FROM HALL STONE WORKS
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Alanya Müzesi, arkeolojik ve etnografik eserlerin ko-
runması ve sergilenmesine yönelik olarak 1967 yılında 
iki seksiyon hâlinde ziyarete açılmıştır. 

Zaman içinde yenileme ihtiyacı görülen müzenin ser-
gilemesinde kronolojik ve tematik sergileme birlikte 
düşünülmüştür. Neolitik Çağ’dan Osmanlı Dönemi’ne 
kadar olan eserler kronolojik olarak sergilenmektedir. 
Laertes antik kentinde bulunmuş, M.Ö. 625 yılına ta-
rihlenen Fenike dilindeki yazıt, bölgenin en erken yazılı 

ANTALYA ALANYA MÜZESİ

eseri olup Roma Dönemi’ne tarihlenen tunçtan döküm 
tekniği ile yapılmış Herakles Heykeli müzenin simgesi 
durumundadır. Bölgenin ölü gömme âdetleri konusun-
da bilgiler veren ostotekler ile Alanya Kalesi buluntuları 
daha çok Anadolu Selçuklu Dönemi’ni yansıtmaktadır. 
Karamanlıca yazıtlar da diğer eserler arasında yer al-
maktadır.

Müze, bahçe içinde, birbirinden bağımsız vaziyette inşa 
edilmiş çok amaçlı salon, WC-kafeterya, sergi-idarî ve 

depo olmak üzere 4 birimden oluşmaktadır. Toplam 
kullanım alanı 4.200 m² olup müzenin 550 m²’si ka-
palı sergi salonudur. Ayrıca, kütüphane, çocuk etkinlik 
salonu, güvenlik ve lojman yer almaktadır.

2011 yılında onarıma alınan müze, çağdaş müzecilik 
anlayışına uygun olarak yenilenmiş olup 18 Mayıs 2013  
tarihinde yeniden ziyarete açılmıştır.
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Alanya Museum was opened to visit with the aim to 
protect and exhibit archaeological and ethnographic 
artifacts (in two sections) in 1967. 

Restoration operations were eventually deemed 
necessary and were based on chronological and the-
matic presentation methods.

Artifacts from Neolithic Age to Ottoman Period 
are displayed in a chronological order including 
Phoenician inscriptions originating from the antique 

ANTALYA ALANYA MUSEUM

city of Laertes (B.C. 625) and the bronze casted 

Heracles statue from the Roman Period, whose 

symbolic value has become interchangeable with 

the museum. The burial traditions of the region are 

revealed via the Ostoteks, and the Alanya Castle 

artifacts shed light on the Seljuk Period of Anatolia. 

Inscriptions in Karamanlı Turkish are also exhibited. 

The museum buildings are built independently from 

one another and include a multi-purpose conference 

hall, WC, a café, exhibition halls, administrative of-
fices and storage rooms separated into 4 units. The 
total usable area is 4.200 m², 550 m² of which is an 
indoor exhibition hall. The complex also includes a 
library, activity hall for pre-teens, security desk and 
lodgings. 

The museum, which was taken under restoration 
with contemporary museology standards in 2011, was 
opened to the visitors on 18th October, 2012.
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TEŞHİR SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE EXHIBITION HALL 



TEŞHİR SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE EXHIBITION HALL 
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DENİZCİLİK SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE MARITIME HALL
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HERAKLES SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE HERAKLES HAL



HERAKLES HEYKELİ
SCULPTURE OF HERAKLES
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TEŞHİR SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE EXHIBITION HALL 
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TEŞHİR SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE EXHIBITION HALL 
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MÜZE BAHÇESİNDEN GÖRÜNÜM
GARDEN OF THE MUSEUM
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Pirgulzade Medresesi’nin ayakta kalan tek yapısı olan 

kütüphane binasında hizmet veren müzede; ağırlıklı 

olarak Sagalassos antik kentine ait eserlerin yanı sıra 

Kibyra, Kremna, Hacılar, Kuruçay, Höyücek vb. kazılar-

da açığa çıkarılan eserler, çağdaş müzecilik anlayışına 

göre yeniden düzenlenen salonlarda kronolojik olarak 

BURDUR ARKEOLOJİ MÜZESİ

sergilenmektedir. Müzede interaktif uygulamalar 

kapsamında; Kibyra antik şehri sanal gezisi, çömlek ve 

heykel yapımı canlandırmalarına yer verilmiştir.

Müzenin parsel alanı, 1.560 m², zemin oturum alanı 

2.435 m²’dir. Bodrum, zemin ve 1. kattan oluşan mü-

zenin kapalı teşhir alanı 1.275 m², açık teşhir alanı ise 

500 m²’dir.

Doğalgaz dönüşüm, aydınlatma, onarım ve interaktif 

uygulama çalışmaları tamamlanan müze, 15 Ocak 2011 

tarihinde yeniden ziyarete açılmıştır.
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In addition to items originating from the ancient 
city of Sagalassos, various artifacts from Kibyra, 
Kremna, Hacılar, Kuruçay, Höyücek excavations 
are chronologically exhibited in halls, which once 
served as Pirgulzade Madrasah’s library. The venue 
itself has been reorganized with contemporary 
museology standards. In terms of interactive app-

BURDUR ARCHAEOLOGY MUSEUM

lications, visitors have access to a virtual tour of 

the antique city of Kibyra as well as pottery and 

statue crafting animations.   

Its parcel area is 1.560 m² and floor area is 2.435 

m². The museum, which is made up of base, 

ground and first floor includes an indoor exhibition 

area of 1.275 m² and outdoor exhibition area of 500 
m². 

Conversion of natural gas, lighting, restoration and 
interactive application works were completed and 
museum was made ready for reopening on 15th, 
January 2011. 



TEŞHİR SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE EXHIBITION HALL 
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MARCUS AURELİUS

125



KİBYRA ÜÇ BOYUTLU ANTİK ŞEHİR BİLGİ SİSTEMİ 
3D INFORMATION DISPLAY FOR THE ANTIQUE TOWN OF KBYRA
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DİJİTAL HEYKEL ATÖLYESİ
DIGITAL SCULPTURE WORKSHOP

ÜÇ BOYUTLU ÇÖMLEK YAPIMI UYGULAMASI
3D POTTERY APPLICATION
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ÇORUM BOĞAZKÖY MÜZESİ

Çorum ili, Boğazkale ilçesinde yer alan müzenin 
teşhir salonlarında tematik ve kronolojik sergileme 
yapılmıştır. Zemin katta Kalkolitik, Asur Ticaret 
Kolonileri Çağı, Hitit, Frig, Roma ve Geç Roma 
Dönemi eserleri sergilenmektedir. Üst katta ise, 
Hititler’in dinî ve askerî yapısı, yazı sistemi, ka-
zılardan çıkan eserler ile yansıtılmaktadır. Ayrıca 
Boğazköy ören yeri ve Büyük Tapınak maketleri ser-
gilenmektedir. Müze bahçesinde ise Hitit Dönemi’ne 
ait taş eserler ile Roma ve Geç Roma dönemlerine 
ait mezar stelleri ve mil taşları sergilenmektedir.

Boğazköy Müzesi’nin zemin oturum alanı 775 m², 
toplam inşaat alanı ise 1.500 m²’dir. Bodrum, zemin 
ve birinci kattan oluşan müzede; 700 m² sergi alanı 
bulunmaktadır. Aynı zamanda açık teşhir alanı olan 
müze bahçesi 2.160 m²’lik alana sahiptir.

Yapımı, teşhir-tanzimi ve çevre düzenlemesi ta-
mamlanan müze, 26 Kasım 2011 tarihinde yeniden 
ziyarete açılmıştır.
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ÇORUM BOĞAZKÖY MUSEUM

The artifacts are displayed thematically and chro-
nologically in exhibition areas of the museum whi-
ch is located in Boğazkale district of Çorum. The 
artifacts that belong to Chalcolithic and Assyrian 
Trade Colonies Age, Hittite, Frig, Roman and Late 
Roman Periods are exhibited in the ground floor of 
museum. In the first floor one can see depictions 
of religious and military life, text system of Hittites 
in addition to artifacts found in excavations. Also 
the models of Boğazköy ruins and Great Temple 
are displayed. There are stone artifacts of Hittite 
Period and grave stelas and milestones belong to 

Roman and Late Roman Periods in the museum 
garden.

Its floor area is 775 m² with a total construction 
area of 1.500 m². The museum is made up of base, 
ground and first floor and covers an exhibition area 
of 700 m² with a storage area of 240 m². Museum 
garden also acts as an outdoor exhibition area and 
is 2.160 m² large.

On completing building, organization-exhibition 
and landscaping works, it was reopened to visit on 
26th, November 2011.



TEŞHİR SALONUNDAN GÖRÜNÜM 
SCENE FROM THE EXHIBITION HALL
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TEŞHİR SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE EXHIBITION HALL
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BOĞAZKÖY SFENKSİ 
BOĞAZKÖY SPHINX
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ÇORUM MÜZESİ VE UYGULAMA EĞİTİM MERKEZİ

19. yüzyıl tipik mimarî özelliğinde olan Çorum 
Müzesi binası, ilk olarak 1914 yılında hastane olarak 
yapılmış, sonra Ziraat Mektebi, Sıhhat Mektebi, 
Sanat Mektebi, Ticaret Lisesi, Makine Yüksek Okulu 
ve Atatürk Lisesi olarak kullanılmıştır. 1988 yılında 
geçirdiği yangın sonucu hasar gören bina, 1989’da 
onarım çalışmalarına başlanarak, 2003 yılında yeni 
Çorum Müzesi olarak ziyarete açılmıştır.

Müzenin zemin oturum alanı 900 m², toplam kapalı 
inşaat alanı 3.000 m² ve arsa alanı ise 10.000 m²’dir. 
İkisi asma kat olmak üzere 4 katlı düzenlenen 
Arkeoloji Salonu’nda kronolojik sergileme yapılmak-
tadır. Müzenin Arkeoloji Salonu’nda, Alacahöyük ve 
Kuşsaray kazılarında bulunmuş Kalkolitik Çağ eser-
leri, Erken Tunç Çağı Alacahöyük ve Resuloğlu kazı 
buluntuları sergilenmektedir. Ayrıca Hitit kralı II. 

Tuthaliya’ya ait ünik bronz kılıç, UNESCO tarafından 
Dünya Belleği Listesi’ne alınan Hitit Dönemi’ne ait 
çivi yazılı tabletler, Boğazköy-Hattuşa ve Ortaköy-
Şapinuva kazılarında bulunan bullalar ile çivi ya-
zılı tabletler sergilenmektedir. Pazarlı, Boğazköy-
Hattuşa ve Alacahöyük’te bulunmuş Frig Dönemi 
eserlerini Helenistik, Galat, Roma ve Doğu Roma 
Dönemi seramik, cam ve madenî eserlerin teşhiri 
takip etmektedir.

Müze bahçesinde ise mezar taşları, mil taşları, 
sütun ve büyük boy erzak küpleri sergilenmek-
tedir. 2011 yılıda Bakanlığımız tarafından, Çorum 
Valiliği’nin katkılarıyla müzenin bir bölümünün teş-
hir-tanzimi yenilenmiş ve uygulama eğitim merkezi 
yapılmıştır. Bu kapsamda müzede Alacahöyük me-
zarı ölü gömme töreni sanal olarak canlandırılmıştır. 

Boğazköy-Hattuşa, Alacahöyük, Ortaköy-Şapinuva, 
Yörüklü-Hüseyindede’de bulunan kabartmalı va-
zolar hakkında ziyaretçilere interaktif olarak bilgi 
verilmektedir. Ayrıca Hitit mimarîsi sergi alanında 
Hitit arabası ile Hitit başkenti Hattuşa ören yeri 
sanal olarak gezilebilmektedir. Uygulama Eğitim 
Merkezi’nde Ankara Üniversitesi’nin katkılarıyla ço-
cuk eğitim atölyeleri, çocuklara yönelik sergi salonu, 
drama odası, Hitit evi, kız-erkek öğrenciler için 10’ar 
kişilik yatakhane gibi mekânlar oluşturulmuştur.

Ülkemiz müzeleri içinde ilk kez Çorum’da hayata 
geçirilen müzenin Uygulama Eğitim Merkezi, inte-
raktif uygulamalar ve teşhir-tanzim çalışmalarının 
tamamlanmasından sonra 26 Kasım 2011 tarihinde 
ziyarete açılmıştır.
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ÇORUM APPLICATION TRAINING CENTRE AND MUSEUM

The museum building shares the commonalities of 
19th century architecture and was initially built as 
a hospital but ended being utilized as a school un-
der various names: Faculty of Agriculture, Faculty 
of Medicine, Faculty of Arts, Trade School, Collage 
of Machinery Education and Atatürk High School. 
The building was damaged during a fire incident 
in 1988, and was immediately granted restoration 
status in 1989. The museum was re-opened to vi-
sitors as New Çorum Museum in 2003. 

The base area of the museum is 900 m² with an 
indoor area of 3.000 m² and a total area of 10.000 
m². The archaeological exhibition hall spans 4 
floors where Chalcolithic, Bronze Age artifacts 
from Alacahöyük and Kuşsaray excavations are 
exhibited chronologically. The museum includes 

a unique bronze sword that belongs to Hittite 
king Tuthaliya II; cuneiform tablets of Hittite 
Period which were added to World Heritage List 
by UNESCO; bullalar and cuneiform tablet disco-
vered in Ortaköy-Şapinuva excavations. The arti-
facts from the Phrygian Period found in Pazarlı, 
Boğazköy-Hattusa and Alacahöyük are followed 
by the exhibition of ceramic, glass and mine works 
belong to Hellenistic, Galatian, Roman and Eastern 
Roman Periods. 

The museum’s garden holds tombstones, mi-
lestones, pillars and large provision cubes. The 
exhibition-organization works of a section in the 
museum have been completed with the support 
of Çorum’s governorship. A virtual animation of 
Alacahöyük burial rituals can also be found within. 

There is also an interactive application for visitors 
to gain knowledge about embossed vases found in 
Boğazköy-Hattusa, Alacahöyük, Ortaköy-Sapinuva 
and Yörüklü-Hüseyindede.The Application Training 
Centre includes workshops, exhibition halls, a 
performance room, Hittite room, dormitories for 
children, courtesy of Ankara University.    

The application training centre (which was first 
introduced in Çorum on a national scale), exhibiti-
on-organization and interactive works were comp-
leted and the museum was reopened to visitors 
26th, November 2011.



ERKEN TUNÇ ÇAĞI ÖLÜ GÖMME TÖRENİNİN İNTERAKTİF ANİMASYONU
INTERACTIVE ANIMATION OF BURIAL CEREMONY IN EARLY BRONZE AGE
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TEŞHİR VİTRİNİNDEN GÖRÜNÜM
INTERIOR VIEW WITH DISPLAY CASE
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SİMÜLATÖRLÜ HİTİT AT ARABASI İLE BOĞAZKÖY-HATTUŞA ÖRENYERİNDE SANAL GEZİ
VIRTUAL JOURNEY THROUGH HITTITE CART (WITH A SIMULATOR) TO BOĞAZKÖY-HATTUSA RUINS
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TEŞHİR VİTRİNİNDEN GÖRÜNÜM
INTERIOR VIEW WITH DISPLAY CASE

SİMÜLATÖRLÜ HİTİT AT ARABASI İLE BOĞAZKÖY-HATTUŞA ÖRENYERİNDE SANAL GEZİ
VIRTUAL JOURNEY THROUGH HITTITE CART (WITH A SIMULATOR) TO BOĞAZKÖY-HATTUSA RUINS
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HİTİT DÖNEMİ’NE AİT KABARTMALI VAZOLARIN DOKUNMATİK EKRAN İLE GÖRSELLEŞTİRİLMESİ
VISUALIZATION OF EMBOSSED VASES OF HITTITE PERIOD BY TOUCH-SCREEN
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TEŞHİR VİTRİNİNDEN GÖRÜNÜM
INTERIOR VIEW WITH DISPLAY CASE
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ROMA DÖNEMİ GÜNEŞ SAATİ SERGİ ALANI
EXHIBITION AREA FOR SUNDIAL OF ROMAN PERIOD
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TEŞHİR VİTRİNİNDEN GÖRÜNÜM
INTERIOR VIEW WITH DISPLAY CASE
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Edirne Türk İslâm Eserleri Müzesi, Selimiye Camii 

dış avlusunda yer alan Dar’ül Hadis Medresesi’nde 

hizmet vermektedir. Medrese, 1569-1575 yıllarında, 

Selimiye Külliyesi’nin inşası esnasında Padişah II. 

Selim tarafından Mimar Sinan’a inşa ettirilmiştir.

1.244 m² alana sahip Dar’ül Hadis Medresesi’nin 

orta avlusunda İslâmî Dönem’e ait mezar taşları, 15 

odadan oluşan teşhir salonlarında ise pehlivan eşya-

ları, tekke eşyaları, ölçüm âletleri, silâhlar, Osmanlı 

EDİRNE TÜRK İSLÂM ESERLERİ MÜZESİ

çini ve seramikleri, saraydan kalan mutfak eşyaları, 

ahşap eşyalar ile işleme ve levha ürünler sergilen-

mektedir. Ayrıca Kırkpınar ve Mimar Sinan-Selimiye 

konulu interaktif canlandırmalara yer verilmiştir. 

Çağdaş müzecilik anlayışına uygun olarak yeniden 

onarım, teşhir-tanzim ve çevre düzenlemesi yapı-

lan müze, 18 Mayıs 2012 tarihinde yeniden ziyarete 

açılmıştır.
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Edirne Museum of Turkish Islamic Arts serves in 
Dar’ül Hadis Madrasah located in the outer court-
yard of Selimiye Mosque. During the construction 
of Selimiye Mosque between 1569 and 1575, Sultan 
Selim II ordered Sinan the Architect to build this 
madrasah. 

Dar’ül Hadis Madrasah has an area of 1.244 m² and 
there are gravestones of Islamic Period in the atri-
um while wrestlers’ goods, dervish lodges’ goods, 

EDİRNE MUSEUM OF TURKISH ISLAMIC ARTS

measuring instruments, weapons, Ottoman tiles 
and ceramics, court kitchen tools, woodenware,  
embroiders and panels are exhibited in display halls 
that consist of 15 rooms. The museum also inclu-
des interactive digital animations about Kırkpınar, 
Sinan the Architect and the Selimiye Complex. 

The museum has been restored according to con-
temporary museology standards and was reopened 
to visit on 18th, May 2012.



MÜZENİN KUŞBAKIŞI GÖRÜNÜMÜ
BIRD’S EYE VIEW OF THE MUSEUM
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TEŞHİR SALONUNDAN GÖRÜNÜM
INTERIOR VIEW WITH DISPLAY CASE
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MÜZE BAHÇESİNDEN GÖRÜNÜM
GARDEN OF THE MUSEUM
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TEŞHİR VİTRİNİNDEN GÖRÜNÜM
INTERIOR VIEW WITH DISPLAY CASE
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MİMAR SİNAN CANLANDIRMASI
REANIMATION OF MIMAR SINAN
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ÜÇ BOYUTLU HOLOGRAFİK GÖRÜNTÜ
3D HOLOGRAPHIC PROJECTION
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Mevlevîhane Sultan II. Bayezid zamanında, 1491 yı-
lında inşa edilmiştir. Sultan III. Mustafa zamanında, 
1766 yılında yangın geçirmiş, aynı sultan zamanında 
bugün hâlen ayakta olan Mevlevîhane yaptırılmıştır.

İstanbul’un en eski Mevlevîhanesi olup semahane, 
derviş hücreleri, şeyh dairesi, hünkâr mahfeli, bacı-
lar kısmı, kütüphane, sebil, muvakkithane, mutfak, 
türbeler ve hazireden oluşmaktadır.

İSTANBUL GALATA MEVLEVÎHANESİ

Galata Mevlevîhanesi mezarlık hazireleri dâhil 8.600 
m², müze ve ek yapıları ile kullanım alanı 6.800 
m²’dir. Semahane (müze bölümü) 1.100 m²’lik ze-
min oturum alanına sahip olup kapalı sergileme 
alanı 5.700 m²’dir.

2005-2009 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 
denetiminde semahane binasının restorasyonu ger-
çekleştirilmiştir.

Bakanlığımız tarafından, İstanbul 2010 Avrupa 
Kültür Başkenti Ajansı’nın katkılarıyla 2009 yılında 
Halet Said Efendi Türbesi ve Şeyh Galip Türbeleri 
restore edilmiştir.

2010–2011 yıllarında çağdaş müzecilik anlayışına 
uygun olarak teşhir-tanzim ve çevre düzenleme ça-
lışmaları tamamlanan Mevlevîhane, 21 Kasım 2011 
tarihinde ziyarete açılmıştır.
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The Mevlevî Lodge was built during the reign of 
Sultan Bayezid II in 1491. It was on fire during the 
period of Sultan Mustafa III who had the current 
lodge rebuilt. 

It is the oldest Mevlevî lodge of Istanbul and made 
up of semahane (whirling ceremony hall), dervish 
cells, sheikh’s room, mahfel of Sultan, bacılar 
room, library, fountain, muvakkithâne (time kee-
ping room), kitchen, tombs and cemetery.  

İSTANBUL GALATA MEVLEVİ LODGE

Galata Mevlevî Lodge’s total area is 6.800 m² 

including its cemetery, and affiliated buildings. 

Semahane covers an area of 1.100 m² and the in-

door exhibition area is 5.700 m². 

Semahane building was restored under the su-

pervision of General Directorate of Endowments 

between the years of 2005 and 2009. 

Halet Said Efendi and Şeyh Galip tombs were res-
tored with the support of Istanbul 2010 European 
Capital of Culture Agency by Ministry of Culture in 
2009. 

The Mevlevî Lodge completed its organization-ex-
hibition and landscaping works in accordance 
with contemporary museology concepts between 
2010 and 2011, and was opened to visit on 21st, 
November 2011.



TEŞHİR SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE EXHIBITION HALL 
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TEŞHİR VİTRİNİNDEN GÖRÜNÜM
INTERIOR VIEW WITH DISPLAY CASE
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TEŞHİR SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE EXHIBITION HALL 
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TEŞHİR SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE EXHIBITION HALL 
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TEŞHİR SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE EXHIBITION HALL 
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Topkapı Sarayı Müzesi bünyesinde bulunan 
Mutfaklar ve Koğuşlar Bölümü’nde padişah sofrası 
ve eşyaları, geleneksel saray sofrası ve eşyaları, 19. 
yüzyıl ziyafetleri ve sofraları, mutfak malzemeleri, 
eczacılık malzemeleri ve buhurdanlar sergilenmek-
tedir. Mutfaklar ve Koğuşlar Bölümü toplam 1.840 
m² sergi alanına sahiptir.

Restorasyon ve teşhir-tanzim çalışmaları tamam-
lanan Mutfaklar Bölümü, 19 Ağustos 2014 tarihinde 
yeniden ziyarete açılmıştır. Koğuşlar Bölümü’nün ise 
2015 yılı içerisinde uygulamaları tamamlanarak yeni-
den ziyarete açılması plânlanmaktadır.

İSTANBUL TOPKAPI SARAYI MÜZESİ 
MUTFAKLAR VE KOĞUŞLAR BÖLÜMÜ
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The sultan’s table and tableware, traditional court 
tables and tableware, feasts and tables which 
belong to 19th century; kitchen and pharmacy 
objects and censers display in the Kitchens and 
Dormitories Section within the Topkapı Palace 
Museum. The section has a total exhibition area of 
1.840 m2.

The Kitchen area in which works of restoration and 
exhibition-organization have been complated, has 
reopened to visit on 19 August 2014. The Ward 
Section is being planned to be reopened to visit n 
2015, upon the completion of applications.

İSTANBUL TOPKAPI PALACE MUSEUM 
KITCHENS AND DORMITORIES SECTION



TEŞHİR SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE EXHIBITION HALL 
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TEŞHİR VİTRİNİNDEN GÖRÜNÜM
VIEW FROM DISPLAY SHOWCASE 
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TEŞHİR SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE EXHIBITION HALL 
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TEŞHİR SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE EXHIBITION HALL 
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İSTANBUL TOPKAPI SARAYI MÜZESİ SİLÂH SEKSİYONU

Topkapı Sarayı Müzesi bünyesinde bulunan Dış Hazine 
Binası’nın onarımına 2008 yılında başlanmış ve 2010 
yılında Silâh Seksiyonu olarak teşhir-tanzimi projelen-
dirilmiştir. Silâh Seksiyonu’nda Fatih Sultan Mehmet 
Dönemi’nden itibaren savaşlarda kullanılan silâh vb. 
eserler toplam 350 m²’lik alanda sergilenmektedir.

Eserlerin sergilenmesinin yanı sıra, dönemin silâh 
yapım tekniklerini ve askerleri anlatan animasyon 
filmlere yer verilmiştir. Dönemin askerlerini betimle-

yen minyatürler, yeniçeri, sipahi ve levend kostümleri 
hologram tekniğiyle gösterilmektedir. Ayrıca Osmanlı 
Dönemi’nde yapılmış olan yedi önemli savaş, ekran-
larda ışıklı haritalarla anlatılmaktadır.

Teşhir-tanzim çalışmaları tamamlanan Silâh 
Seksiyonu, 28 Ağustos 2011 tarihinde Sayın 
Başbakanımız R. Tayyip Erdoğan tarafından yeniden 
ziyarete açılmıştır.
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The restoration works for Outer Treasury Building 
had already begun within Topkapı Palace Museum 
in 2008 and its design project for organization-exhi-
bition under the title of Arms Collection was prepa-
red in 2010. In this section, arms used in the battles 
as of Mehmed the Conqueror Period are exhibited in 
an area of 350 m² in total.

In addition to the exhibition, there are animation mo-
vies depicting techniques for crafting arms and mili-

tary life. Using hologram technique, miniatures convey 
the soldiers of that age, and costumes of Janissary, 
Ottoman Cavalryman and Navy Soldier are also displa-
yed. Besides, seven important battles in Ottoman 
Period are narrated through lighted maps. 

Arms Collection was reopened to visit following or-
ganization-exhibition works by our esteemed Prime 
Minister R. Tayyip Erdoğan on 28th, August 2011. 

İSTANBUL, TOPKAPI PALACE MUSEUM ARMS COLLECTION



TEŞHİR VİTRİNİNDEN GÖRÜNÜM
INTERIOR VIEW WITH DISPLAY CASE
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TEŞHİR SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE EXHIBITION HALL 
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TEŞHİR SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE EXHIBITION HALL 
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TEŞHİR SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE EXHIBITION HALL 
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Kahramanmaraş kent merkezinde yer alan müzede 
arkeolojik ve etnografik eserler sergilenmektedir. 
Neolitik Çağ’dan Doğu Roma Dönemi sonuna kadar 
olan eserlerin sergilendiği arkeoloji salonlarında; Antik 
Fil Salonu, Direkli Mağarası, Domuztepe, Mozaik, Geç 
Hitit ve Roma Dönemi Taş Eserler Salonu yer almak-
tadır. Etnografya Salonu’nda ise Kahramanmaraş 
yöresinden derlenmiş etnografik eserler sergilen-
mektedir. Çağdaş müzecilik anlayışına uygun olarak 
yenilenmiş müzede; çocuk aktivite salonu, toplantı 
salonu, depo ve idarî bölüm bulunmaktadır.

Müzenin parsel alanı 4.500 m², müze binasının otu-
rum alanı 1.300 m² olup sergileme alanı toplam 840 
m² ve toplam inşaat alanı 2.500 m²’dir.

Müzenin en ilgi çekici mekânlarından biri; Antik Fil 
Sergi Salonu olup Gavur Gölü bataklığından çıkarıl-
mış olan iki adet fil iskeleti burada sergilenmektedir. 
Antik fillerden biri ülkemizde ilk defa özel bir kons-
trüksiyonla ayağa kaldırılmış, diğer fil ise bulunduğu 
şekliyle sergilenmiştir. Ayrıca bu salonda görsel ve 
ses efekleriyle antik fil doğal ortamında canlandı-

rılmıştır. Yine Direkli Mağarası Salonu’nda; Direkli 
Mağarası ve kazı alanı bire bir düzenlenmiş; ses ve 
görüntü efektleriye desteklenmiştir. 

Çağdaş müzecilik anlayışına uygun olarak onarım, 
teşhir-tanzim ve çevre düzenleme çalışmaları ta-
mamlanan müze, Sayın Başbakanımız R. Tayyip 
Erdoğan tarafından toplu açılış kapsamında 4 Mayıs 
2012 tarihinde ziyarete açılmıştır.

KAHRAMANMARAŞ MÜZESİ 
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Archaeological and ethnographic artifacts are 
displayed in the museum situated in the center of 
Kahramanmaraş. Mammoth Exhibition Hall, Direkli 
Cave, Domuztepe, mosaic, stone work hall of Late 
Hittite and Roman period exist in archaeology 
hall where artifacts belong to the Period between 
Neolithic and Eastern Roman Period. In the ethnog-
raphy hall, items collected from Kahramanmaraş 
region are exhibited. The museum, which has been 
restored with contemporary museology standards, 
includes activity hall for the children, a conference 
room, store and administrative offices.     

The parcel area of the museum is 4.500 m² with a 

floor area of 1.300 m². The exhibition area approxi-

mates to 840 m² with a total construction area of 

2.500 m². 

Perhaps, the most intriguing section of the museum 

is the Mammoth Exhibition Hall where the skele-

tons of two mammoths (that were dug up in Gavur 

Gölü Swamp) are exhibited. One of the mammoth 

skeletons was appropriated with a special constru-

ction technique, and the second one is exhibited as 

it is. Audio-visual effects also give the hall a realistic 

and authentic appeal. A similar approach has also 
been taken for Direkli Cave Hall.  

The museum completed its organization-exhibition 
and landscaping works in accordance with contem-
porary museology concepts, and was opened to visit 
by our esteemed Prime Minister R. Tayyip Erdoğan 
on 4th, May 2012. 

KAHRAMANMARAŞ MUSEUM  



DİREKLİ MAĞARASI CANLANDIRMASI
REPRESENTATION OF A CAVE WITH ARTIFICIAL COLUMNS
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ANTİK FİL VE ÜÇ BOYUTLU PANORAMİK YAŞAM SİMÜLÂSYONU
ANCIENT ELEPHANT AND 3D PANORAMIC ENVIRONMENTAL SIMULATION
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TAŞ ESERLER SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE HALL OF STONE OBJECTS
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TAŞ ESERLER SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE HALL OF STONE OBJECTS
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Mevlânâ Müzesi’nin batı ve kuzey yönünde yer alan 

“Derviş Hücreleri” 1584’te Sultan III. Murad tarafın-

dan yaptırılmıştır. Derviş Hücreleri, Mevlevîlikte 1001 

gün süren ve çile adı verilen mânevî terbiyeyi tamam-

layarak Dede unvanı alanlara tahsis edilen odalardır. 

Hücrelerin bir kısmı Çelebi, Postnişin ve Sertarik Dede 

tarafından kullanılmış yönetim odalarıdır. Derviş 

Hücreleri’nin zemin oturum alanı 550 m², kapalı teş-

hir alanı ise 350 m²’dir. 

Zamanla bazı değişikliklere uğrayan Derviş 

Hücreleri’nin 2009-2010 yıllarında Bakanlığımız tara-

fından restorasyonu yaptırılmıştır. 

Teşhir-tanzim projesi kapsamında 16. yüzyıldaki 

orijinal hâllerine dönüştürülerek tüm hücreler işlev-

lendirilmiş; o döneme ait çerağlar, mesneviler, el yaz-

maları, kıyafetler, buhurdanlıklar, nefirler, teberler, 

mühürler, zikir tesbihleri, sancak vb. eserler sergilen- 

miştir. 

KONYA MEVLÂNÂ MÜZESİ DERVİŞ HÜCRELERİ 

İnteraktif uygulamalar kapsamında, Çerağ Uyandırma 
Hologram Sistemi, Dijital Kitap Uygulaması ve Dijital 
Karşılayıcı uygulamalarına yer verilmiştir. 

Teşhir-tanzim çalışmaları tamamlanan Derviş 
Hücreleri, 17 Aralık 2011 tarihinde Şeb-i Arûs 
Törenleri’nde yeniden ziyarete açılmıştır. 
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“Dervish Cells” situated in the western and nort-

hern sides of Mevlânâ Museum were built by 

Sultan Murad III in 1584. These are rooms alloca-

ted to those who have completed a 1001 day moral 

and spiritual training as a result of which the title 

of “Dede” in the Mevlevî order would be granted. 

Some of them were occupied for administrating 

the lodge by leading figures of the order such as 

Çelebi, Postnişin and Sertarik Dede. 

Dervish Cells covers a floor area of 550 m² with an 
indoor exhibition area of 350 m². 

Dervish Cells were subject to change in time and 
were restored by Ministry of Culture between 
2009 and 2010. 

Following the completion of organization-exhi-
bition works, they were restored to their original 
state where such items like candles, manuscripts 
of the order, clothes, incense burners, seals, sal-
pinxes, and halberds are displayed. 

KONYA MEVLANA MUSEUM DERVISH CELLS SECTION

Hologram System of Lighting the Candle, 
Digital Book Application and Digital Welcoming 
Applications exist interactively in the museum. 

Following completion of organization-exhibition 
works it was made ready for reopening in the Şeb-i 
Arûs Ceremonies on 17th, December 2011. 



TEŞHİR SALONUNDAN GÖRÜNÜM
SCENE FROM THE EXHIBITION HALL
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TEŞHİR VİTRİNİNDEN GÖRÜNÜM
INTERIOR VIEW WITH DISPLAY CASE
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Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen 

Marmaris Kalesi, 1979 yılında Bakanlığımız tarafın-

dan kamulaştırılmıştır. Kalenin 1990 yılında res-

torasyonu tamamlanarak 18 Mayıs 1991 tarihinde 

ziyarete açılmıştır. O tarihten bugüne aynı mekânda 

hizmet veren müzede, zamanla çağdaş müzecilik 

anlayışına uygun olarak yenileme ihtiyacı duyulmuş 

ve Bakanlığımız tarafından 2011 yılında projeleri ha-

zırlanmıştır. 

Müze olarak kullanılan kalenin zemin oturum alanı 

1.350 m², açık teşhir alanı 250 m², kapalı teşhir alanı 

ise 210 m²’dir. 

Müzede; Knidos Salonu, Emecik-Burgaz Salonu, 

Marmaris ve Çevresi Salonu ile Taş Eserler Salonu 

olmak üzere toplam dört salonda, Kalkolitik Çağ-Geç 

Osmanlı eserleri sergilenmektedir.  Müze bahçesin-

de Helenistik, Roma, Doğu Roma ve Geç Osmanlı 

Dönemi’ne ait taş eserler ile pişmiş toprak küpler ser-

gilenmektedir. Bahçede yer alan kemerli mekânda ise 
Marmaris ve çevresinde bulunmuş amforalar, batık 
şeklinde düzenlenmiş ahşap tekne içinde sergilen-
mektedir. Diğer mekânlar sanat galerisi, idarî bölüm 
ve depo olarak işlevlendirilmiştir. 

2012 yılında onarım ve teşhir-tanzim çalışmalarına 
başlanan müze, 27 Eylül 2013 tarihinde yeniden ziya-
rete açılmıştır.

MUĞLA MARMARİS KALESİ VE ARKEOLOJİ MÜZESİ
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Marmaris Fort, which was registered as a protec-
ted cultural property, was nationalised by Turkish 
Ministry of Culture and Tourism in 1979. The resto-
ration works which began in 1980 were completed 
in 1990 and the building was open to visitors on 
18th, May 1991. In time, the need for renovation 
and renewal works with contemporary museology 
standards became relevant and was put into motion 
by our Ministry in 2011. The fort, which is used as a 
museum, has a base floor area of 1.350 m², outdoor 
exhibition area of 250 m² and indoor exhibition area 
of 210 m².

It has seven closed areas. The cradle vaulted entran-
ce is opening to the inner garden. The stairs on the 
right and on left of the courtyard provide access to 
the city walls. Two of the closed areas covered with 
cradle vaults are arranged as archaeology halls. In 
these halls and in the garden the stone opuses colle-
cted in the region, amphora belonging to Hellenistic, 
Roman and Eastern Roman Periods, candles, bott-
les, figurines made of cooked soil, various pots and 
glass opuses, arrow ends, coins and ornamental go-
ods found in Knidos, Burgaz, Hisarönü excavations 
are being exhibited. 

In the ethnography hall weavings, carpets, rugs, fur-
niture, copper kitchen tools, guns and ornamental 
goods are exhibited. The places other than those 
halls are used as art gallery, office and storage.

The maintenance, organization-exhibition operati-
ons began in 2012 and the museum was opened to 
the visitors on 27th September, 2013. 

MUĞLA MARMARİS  FORT AND ARCHAEOLOGY MUSEUM
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Hacı Bektaş-ı Veli Külliyesi Nadar Avlusu, Dergâh 
Avlusu ve Hazret Avlusu çevresindeki yapılardan 
oluşmaktadır. Külliyede bulunan tüm yapılar, fonk-
siyonlarına uygun biçimde bu avluların çevresine 
yerleştirilmiştir. Külliyede; Aş Evi, Cami, Mihman 
Evi (Konuk Evi), Meydan Evi, Kiler Evi, Kızılca Halvet 
(Çilehane), Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi (Pir Evi), Güvenç 
Abdal Türbesi ve Balım Sultan Türbesi bulunmakta-
dır. 

Bu mekânlarda Bektaşî Dede, Baba ve dervişlerini 

gösterir fotoğraflar, keşküller, çerağlar, buhurdan-

lıklar, nefirler, teberler, mühürler, müzik âletleri vb. 

eserler sergilenmektedir. Külliyenin parsel alanı 

26.736 m², sergileme alanı 2.300 m²’dir. 

Kalem işi onarımı, teşhir-tanzim ve çevre düzenleme 

çalışmaları tamamlanan müze, 1 Aralık 2010 tarihin-

de yeniden ziyarete açılmıştır. 

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ-I VELİ KÜLLİYESİ 
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Hacı Bektaş-ı Veli Külliyesi (Social Complex) is made 

up of buildings surrounding the First Courtyard, 

Dervish Lodge/Second Courtyard, Third Courtyard 

(Hazret Avlusu). All buildings included in külliye are 

situated around the courtyards in compliance with 

their functions. Kül- liye consists of Public Soup 

Kitchen, Rest House, Meydan Evi (the room where 

initiation and other ceremonies are carried out), 

Cellar, Çilehane (a small cell where dervishes have 

spent long periods in seclusion), and the shrine of 
Hacı Bektaş-ı Veli (House of the Master) the tombs 
of Güvenç Abdal and Balım Sultan. 

In these rooms, photographs belong to supreme 
leaders (dede baba) of Bektashi order and dervis-
hes, candles, censers, salpinxes, bat- tle-axes, se-
als, musical instruments etc. are displayed. Külliye 
is located on a 26.736 m² piece of land with an 
exhibition area of 2.300 m². 

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ-I VELİ KÜLLİYESİ SOCIAL COMPLEX

It was reopened to visit following hand-drawn de-
coration, organization-exhibition and landscaping 
works on 1st, December 2010. 
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Tokat il merkezinde yer alan Lâtifoğlu Konağı, 19. yüz-
yıl sivil mimarî örneklerinden olup iki katlıdır. Zemin 
katında soğukluk, ılıklık ve sıcaklık bölümlerinden olu-
şan kare planlı bir hamam bulunmaktadır. Hamamın 
yanında ocaklı oturma odaları ve mutfağa yer verilmiş-
tir. İçinde bulunan ahşap oymaları ve kalem işi süsle-
meleri ile türünün ender örneklerinden olan konak, 
650 m² kapalı ve 600 m² açık alana sahiptir. 

Konak; müze-ev olarak projelendirilmiştir. Konağın 
teşhir-tanziminde; dönemini yansıtması açısından, 

o dönemde kullanılan eşyalar, yöresel kıyafetler gibi 
etnografik malzemeler, ev eşyaları, takılar, ateşli-ke-
sici silâhlar, porselenler ve elişleri sergilenmektedir. 
Tokat yöresinin geleneksel yaşamı mankenlerle can-
landırılmıştır. Sofa kısmındaki yatay vitrinlerde ise 
küçük eserler sergilenmektedir. 

Onarım ve teşhir-tanzim çalışmaları tamamlanan 
konak, 18 Eylül 2012 tarihinde yeniden ziyarete açıl-
mıştır. 

TOKAT LÂTİFOĞLU KONAĞI 
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Lâtifoğlu Mansion is a two-storey structure 
situated at the heart of Tokat and is a notable 
example of 19th century civil architecture. There 
is square planned Turkish bath which includes 
a cooling room, a warm room and a hot room 
in the ground floor. Next to the Turkish bath, a 
sitting room with an oven and a kitchen can be 
seen. The mansion is considered to be one of the 
rare samples of its type, with wood carvings and 
hand-drawn decorations. It covers an indoor area 
of 650 m² and outdoor area of 600 m². 

In the organization-exhibition of the mansion, 
ethnographic items such as tools and conventio-
nal clothes used in that period; household items, 
accessories, arms, porcelains and handcrafts are 
exhibited. Models are used to represent traditio-
nal life of Tokat region. In the horizontal display 
window, minor objects are displayed. 

After completing restoration and organizati-
on-exhibition works, it was reopened to visit on 
18th, September 2012. 

TOKAT LATİFOĞLU MANSION 
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Antik bir yerleşim merkezi olması sebebiyle sık sık 
taşınabilir eski eserlerin ortaya çıkması, Amasra’ya 
bir müze kurulmasını zorunlu kılmıştır. 1955 yılında ilk 
müze kurulmuş ve Belediye binasında küçük bir sa-
londa faaliyete geçmiştir. Ancak zamanla Amasra’ya 
yeni bir müze yapılması ihtiyacı doğmuştur. İnşasına 
1884’te Bolu Mutasarrıfı İsmail Kemal Bey tarafından 
başlanan, ancak yarım kalan Bahriye Mektebi, 1975 
yılında Bakanlığımızca satın alınmış ve 1976 yılında 

onarımına başlanmıştır. 1982 yılında onarımı tamam-

lanarak ziyarete açılmıştır. Daha sonra çağdaş mü-

zecilik anlayışına uygun olarak yenilenmesi gereken 

müzenin projeleri Bakanlığımızca hazırlanmıştır.

Tek katlı müzenin zemin oturum alanı 970 m²’dir. 

Müzenin 200 m²’si teşhir salonu, 600 m²’si ise bah-

çe düzenlemesinden oluşmaktadır. İkisi arkeolojik, 

ikisi etnografik olmak üzere dört adet teşhir salonu 

bulunmaktadır. Eserlerin büyük bölümü Amasra ve 
yakın çevresinden derlenmiştir.

Onarım ve teşhir-tanzim çalışmalarına 2013 yılı içinde 
başlanan müzenin, 2015 yılında yeniden ziyarete açıl-
ması plânlanmaktadır.

BARTIN AMASRA MÜZESİ
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It has been felt as an obligation to establish a mu-
seum in Amasra, as this city is a centre of archaic 
settlements and rich in terms of historical monu-
ments. The first museum was built in 1955, and 
began its activities in a small room in the Town 
Hall. But still, there was the need to build a new 
museum in Amasra. Bahriye School, the construc-
tion of which was started by the Bolu Governor, Mr. 
İsmail Kemal, in 1884, was bought by our Ministry 

in 1975, and its construction was completed in 1976. 

The building was opened to visitors in 1982 upon the 

completion of restoration operations.

The museum has 4 exhibition halls, two of which are 

archaeological and two of which are ethnographic 

halls. Most of the monuments in the exhibition hal-

ls were collected from Amasra and its surroundings.

Upon the completion of restoration, organizati-
on-exhibition started in 2013, the museum is plan-
ned to reopen in 2015.

BARTIN AMASRA MUSEUM
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1944 yılında kurulan müze; önce Nuri Mehmet Paşa 
Camii’nde hizmet vermiş, 1969 yılında ise müze 
olarak yapılan binasına taşınmıştır. Zeugma antik 
kentinde gerçekleştirilen kazılar sonucunda gün ışı-
ğına çıkarılan mozaikler sebebi ile yeni müze binasına 
ihtiyaç duyulmuş ve 2005 yılında eski binaya bitişik 
olarak yeni müze binası faaliyete geçirilmiştir. 2011 
yılında müzedeki mozaiklerin dünyanın en büyük 
mozaik müzesi olan Zeugma Mozaik Müzesi’ne ta-
şınmasından sonra, mevcut arkeoloji müzesinin çağ-

daş müzecilik anlayışına uygun olarak Bakanlığımız 

tarafından yeniden projeleri hazırlanmıştır.

Müzede Dülük Mağarası’nda bulunmuş olan ve tarihi 

600 bin yıl önceye (Paleolitik Çağ’a) uzanan taş âlet-

ler başta olmak üzere, Neolitik, Kalkolitik, Erken Tunç 

Çağı, Hurri, Hitit, Pers, Yunan, Roma, Doğu Roma ve 

Osmanlı Dönemi’ne ait eserler kronolojik olarak ser-

gilenmektedir.

Müzenin kapalı teşhir alanı 2.900 m² açık teşhir alanı 
ise 450 m²’dir Bodrum+zemin+1. kattan oluşan mü-
zede 21 adet teşhir salonu bulunmaktadır. Müzenin 
arsa alanı 4.200 m², zemin oturum alanı ise 2.200 
m²’dir.

2012 yılında onarım, teşhir-tanzim ve çevre düzen-
leme çalışmalarına başlanan müzenin, 2014 yılında 
yeniden ziyarete açılması plânlanmaktadır.

GAZİANTEP ARKEOLOJİ MÜZESİ
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The museum was initially opened to visitors in 
conjunction to Nuri Mehmet Paşa Mosque in 1944, 
and consequently moved to a brand new museum 
building in 1969. Due to the collection of mosaics, 
most of which were excavated from the ancient 
Roman city site of Zeugma, a new museum buil-
ding was added to the existing museum in 2005. 
After the relocation of said mosaics to Zeugma 
Mosaic Museum, one of the world’s biggest mosaic 
museums plans to renovate and restore Gaziantep 

Archaeology Museum with contemporary museo-

logy standards were put into motion.

Some of the most ancient findings of Anatolia are 

the stone tools found in Dülük cave. The history 

of these tools goes back to 600 thousand years 

ago, to the Palaeolithic Period. The region has the 

traces of the Hurri, Hittite, Persian, Greek, Roman, 

Eastern Roman Period and Islamic Civilizations.

The museum has an indoor exhibition area of 
2.900 m² and outdoor exhibition area of 450 m². 
It consists of three floors (basement, entrance 
and first floor) and includes 21 exhibition halls. The 
parcel land covers an area of 4.200 m² with a base 
floor area of 2.200 m².

Maintenance, organization-exhibition and lands-
caping operations will begin in 2012, and the mu-
seum is planned to be reopened in 2014.

GAZİANTEP ARCHAEOLOGY MUSEUM
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İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul’un Sultanahmet 
Semti’nde, Gülhane Parkı’ndan Topkapı Sarayı’na 
çıkan Osman Hamdi Bey yokuşunda yer almaktadır. 
İsminin çoğul olarak kullanılmasının nedeni, idaresi 
altında Arkeoloji Müzesi, Eski Şark Eserleri Müzesi ve 
Çinili Köşk Müzesi olmak üzere üç ayrı müzeyi bulun-
durmasıdır. 

Arkeolog, ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey’in 
isteği üzerine Çinili Köşk’ün karşısına dönemin ünlü 
mimarı Alexandre Vallaury tarafından inşa edilen ve 
Müze-i Hûmayun (İmparatorluk Müzesi) olarak ku-
rulan İstanbul Arkeoloji Müzeleri, 13 Haziran 1891’de 
ziyarete açılmıştır. İstanbul Arkeoloji Müzeleri, 

Türkiye’nin ilk müzesi olma özelliğinin yanı sıra, dün-
yada, dönemi itibarıyla müze olarak inşa edilmiş ilk 
8-10 müze binası arasında yer almaktadır.

Çeşitli kültürlere sahip bir milyonu aşkın eseriyle bu-
gün de dünyanın en büyük müzeleri arasında seçkin 
yerini korumakta olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri, 
1993 yılında Avrupa’da yılın Müzesi seçilerek “Avrupa 
Konseyi Müze Ödülü”nü almıştır. 

Ana Müze Binası’nın; zemin oturum alanı 4.764 m², 
kapalı inşaat alanı, 9.000 m², sergileme alanı ise 
6.656 m²’dir. Şark Eserleri Müzesi’nin; zemin oturum 
alanı 1.269 m², kapalı inşaat alanı, 1.688 m², sergile-

me alanı ise 912 m²’dir. Çinili Köşk Müzesi’nin; zemin 

oturum alanı 1.000 m², kapalı inşaat alanı, 1.500 m², 

sergileme alanı ise 1.000 m²’dir. İstanbul Arkeoloji 

Müzeleri’nin toplam inşaat alanı 12.188 m²’dir. 

Zaman içinde çağdaş müzecilik anlayışına uygun 

olarak yenilenmesi gereken müzenin, 2009 yılında 

Bakanlığımız ile TÜRSAB arasında imzalan protokol 

kapsamında projeleri hazırlanmış, 2011 yılında müze 

ziyarete kapatılmadan yenileme çalışmalarına baş-

lanmıştır. Güçlendirme, onarım, teşhir-tanzim ve 

çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanarak 2014 

yılında yeniden ziyarete açılması plânlanmaktadır.

İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİ 
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The İstanbul Archaeological Museums, a museum 
affiliated to the Ministry of Culture and Tourism, is 
located in İstanbul’s Sultanahmet district, on the 
Osman Hamdi Bey slope connecting the Gülhane 
Park with the Topkapı Palace. Its name is plural, 
since there are three different museums under the 
same administration: The Archaeological Museum, 
the Ancient Orient Museum (Eski Şark Eserleri 
Müzesi) and Tiled Kiosk Museum (Çinili Köşk 
Müzesi).

The İstanbul Archaeological Museum, which was 
built against the Tiled Kiosk by the then famous ar-
chitect Alexander Vallaury on the request of Osman 
Hamdi Bey, was opened to visits on 13th, June 1891.

The İstanbul Archaeological Museums, apart from 
being the first museum in the Republic of Turkey, is 
also one of the 10 most important world-class mu-
seums designed and used as a museum building. 

The İstanbul Archaeological Museums, which is 
housing various artifacts from civilizations that had 
left their traces to different periods of the history, 
was selected as the museum of the year in Europe 
and received “Council of Europe Museum Prize”.

The main building has a base floor area of 4.764 m², 
indoor construction area of 9.000 m² and exhibiti-
on area of 6.656 m². The Ancient Orient Museum 
has a base floor area of 1.269 m², indoor construc-

tion area of 1.688 m² and exhibition area of 912 m². 
The Tiled Kiosk Museum has a base floor area of 
1.000 m², indoor construction area of 1.500 m² and 
exhibition area of 1.000 m². The total construction 
area of all 3 museums is 12.188 m².

In time, the need for restoration and renewal ope-
rations (with contemporary museology standards) 
has become increasingly relevant. As a result of the 
protocol signed by our Ministry and TÜRSAB, said 
operations began without interrupting the flow 
of visitors in 2011. Support, maintenance, organi-
zation-exhibition and landscaping operations are 
planned to be completed and opened to the visitors 
in 2014. 

İSTANBUL ARCHAEOLOGICAL MUSEUMS



204

Türk ve İslâm Eserleri Müzesi, Türk ve İslâm Sanatı 
eserlerini topluca kapsayan ilk Türk müzesidir. 
Müze-i Hümâyun Müdürü Osman Hamdi Bey’in 
başkanlığında kurulan komisyonun çalışmaları 1913 
yılında tamamlanmış ve müze, Mimar Sinan’ın en 
önemli yapıtlarından biri olan Süleymaniye Cami 
Külliyesi içinde yer alan imaret binasında 1914’te 
“Evkaf-ı İslâmiye Müzesi” (İslâm Vakıfları Müzesi) 
adı ile ziyarete açılmıştır.

Cumhuriyetin ilânından sonra “Türk ve İslâm Eserleri 
Müzesi” adını alıp 1983 yılında bugün içinde bulundu-
ğu İbrahim Paşa Sarayı’na taşınmıştır. Kanunî Sultan 

Süleyman tarafından Sadrazamı İbrahim Paşa’ya he-
diye edilen saray, 16. yüzyıl Osmanlı sivil mimarîsinin 
önemli yapılarından biridir.

Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’nde; İslâm sanatının 
en erken döneminden 20. yüzyıla uzanan bir çizgi-
de, Emevî, Abbasî, Kuzey Afrika (Magrip), Endülüs, 
Fatimî, Selçuklu, Eyyubî, İlhanlı, Memluk, Timurlu, 
Beylikler, Safavî, çeşitli Kafkas ülkeleri ve tabi ki 
Osmanlı Dönemi eserlerini barındıran zengin bir 
koleksiyon sergilenmektedir. Eserlerin çoğunlukla 
geldikleri yerin bilinmesini sağlayan vakıf kayıtları 
nedeniyle de büyük bir belge değeri taşımaktadır.

Müzenin toplam 4.724 m² kapalı inşaat alanı, 2.500 
m² kapalı teşhir alanı, 3.800 m² açık teşhir alanı, 650 
m² depo alanı ve 1.574 m² kafeterya, satış mağazaları 
ve geçici sergi salonları olmak üzere toplam 8.524 m² 
oturum alanı bulunmaktadır.

Ancak zaman içinde çağdaş müzecilik anlayışına 
uygun olarak yenileme ihtiyacı duyulan müzenin 
Bakanlığımızca 2011 yılında projeleri hazırlanmıştır.

2012 yılında onarım ve teşhir-tanzim çalışmalarına 
başlanan müzenin, 2014 yılında yeniden ziyarete açıl-
ması plânlanmaktadır.

İSTANBUL TÜRK İSLÂM ESERLERİ MÜZESİ
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İSTANBUL MUSEUM OF TURKISH AND ISLAMIC ARTS

Istanbul Museum of Turkish and Islamic Arts is 
the first Turkish museum covering the Turkish 
and Islamic art works wholly. The establishment 
works that have been started at the end of the 19th 
century have been completed in 1913 and the mu-
seum has been opened for visit in the soup kitchen 
building located in Süleymaniye Mosque complex, 
which is one of the most important works of Mimar 
Sinan, with the name of “Evkaf -ı İslâmiye Müzesi” 
(Islamic Foundations Museum). 

After the announcement of the republic, it has ta-
ken the name “Turkish and Islamic Works Museum” 
and moved to İbrahim Pasha Palace, which is one 

of the most important samples of the 16th century 

Ottoman civil architecture samples is on the stages 

of the historical hippodrome, the history of which 

goes back to the Roman Period. 

The museum provides a rich collection of works ran-

ging from the early days of Islamic to 20th century 

and includes Emevi, Abbasid, Magrip, Andulisian, 

Fatimi, Seljuk, Eyyubi, Mamluk, Timurid, Safavid, 

Caucasian and naturally Ottoman pieces. The foun-

dation register which provides valuable insight to 

where the pieces came from is also considered as a 

valuable historical document. 

The museum has a total indoor construction area of 
4.724 m2 with an indoor exhibition area of 2.500 m2, 
storage area of 650 m2, and 1.574 m2 café, sales unit 
and temporary exhibition halls. The total area of the 
museum is 8.524 m2.

In time, the projects for the museum needed to be 
renewed and restored with contemporary muse-
ology standards were prepared by the Ministry in 
2011. 

The maintenance, organization-exhibition operati-
ons began in early 2012 and the museum is planned 
to reopen its doors in 2014.
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Yıldız Sarayı, Beşiktaş Yıldız’da Boğaziçi’ne hâkim 
konumdaki tepeleri ve vadileri kaplayan geniş 
bir alan üzerinde konumlanan, yüksek duvarların 
çevrelediği avlular içerisinde Osmanlı Saray mi-
marîsinin son dönemini yansıtan barok, art nou-
veau, neo-klâsik gibi çeşitli üsluplarda inşa edilmiş 
köşklerden oluşan geniş bir komplekstir. Yıldız 
Sarayı’nın bulunduğu bölge, Kanunî Dönemi’nden 
(1520-1566) başlayarak padişahlar için bir avlanma 
yeri olmuştur. Bu bahçeler I. Ahmed Dönemi’nde 
(1603-1617) Hadâik-i Hâssa, yani padişah bahçeleri 
arasına katıldı. 500.000 m²’lik koruda 19. yüzyıl 
başlarında yapılan ilk köşkü diğerleri takip etmiş-
tir. Sarayın bugünkü vaziyetini alması ise Sultan 

II. Abdülhamit Dönemi’ne (1876-1909) rastlar. 

Sultan II. Abdülhamit Yıldız Sarayı’nı, Dolmabahçe 

Sarayı’ndan daha emniyetli kabul etmiş ve saltanatı 

süresince, şehir içinde şehir gibi korunaklı olan bu 

sarayı resmî dairesi ve haremi olarak kullanmıştır. 

1922 yılından itibaren silâhlı kuvvetlerin çeşitli ka-

demeleri tarafından kullanılan Yıldız Sarayı, 1977 

yılında Bakanlığımıza bağlanmıştır. Sarayın en 

ihtişamlı binası, Büyük Mabeyn Köşkü’dür. Köşk, 

1866 yılında Sultan Abdülaziz Dönemi’nde dinlenme 

köşkü olarak mimar Serkis Balyan’a yaptırılmıştır. 

II. Abdülhamit resmî toplantılarını, bazı ziyaret ve 

davetleri Büyük Mabeyn’de vermiştir.

Sultan II. Abdülhamit Dönemi’ne ait fotoğraflar-
da, müze olarak kullanıldığı ve değerli objelerin bu 
mekânda sergilendiği görülen galeri, günümüzde 
de müze olarak düzenlenmiştir. Sergilemede Sultan 
Abdülhamit’in kişisel eşyaları, kendisine armağan 
edilen eser niteliğindeki objeler ve Yıldız Porselen 
Fabrikası ürünleri yer almaktadır.

Büyük Mabeyn Köşkü’nün zemin oturum alanı 940 
m², kapalı inşaat alanı ise 2.820 m²’dir.

2012 yılında onarım ve teşhir-tanzim çalışmalarına 
başlanan müzenin, 2014 yılında yeniden ziyarete 
açılması plânlanmaktadır.

İSTANBUL YILDIZ SARAYI DEVLET KABUL SALONU VE SARAY MÜZE
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İSTANBUL YILDIZ PALACE STATE ADMISSION CENTER AND MUSEUM

Istanbul Yıldız Palace is located in Yıldız, Beşiktaş 
and covers a large area of hills and valleys overloo-
king the Bosphorus and is surrounded by high walls 
which house various pavilions and villas that reflect 
Baroque, Art Nouveau, Neo-Classic influences whi-
ch are typical of Late Ottoman Palace architecture. 
Its surrounding area was used as a hunting spot 
for sultans of the Ottoman Empire beginning from 
Suleiman I (1520-1566) Period. This area was in-
corporated to Hadaik-i Hassa (Sultan’s gardens) in 
Ahmed I (1603-1617) Period. The vast complex covers 
an area of 500.000 m2 and its first mansion was bu-
ilt in 19th century, which was followed by many other 
mansions. It was given the name Yıldız Palace with 

the buildings constructed during the reign of Sultan 
Abdulhamit II (1876-1909) Yıldız Palace became an 
administration center and harem which was desig-
ned deemed as a safer location than Dolmabahçe 
Palace and is one of the most outstanding structu-
res of 19th century Ottoman architecture. Beginning 
from 1922, the palace was used by the army forces 
for a number of tasks and was transferred to our 
Ministry in 1977. The most exquisite building in the 
complex is undoubtedly the Great Mabeyn Pavilion, 
which was ordered by Abdulaziz and designed by 
architect Serkis Balyan. Abdulhamit II hosted his 
official meetings, admissions and receptions in this 
building.

Based on the photographs of the Abdulhamid II 
Period, it can be observed that the current exhibition 
halls were also used to display art and objects from 
the palace. It also includes personal items and gifts 
that were bestowed upon Abdulhamid II, as well as 
items from the Yıldız Ceramic Workshop.

The base floor area of Great Mabeyn Pavilion is 940 
m2 with an indoor construction area of 2.820 m2.

The maintenance, organization-exhibition operati-
ons began in early 2012 and the museum is planned 
to reopen its doors in 2014.
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İzmir’in Selçuk ilçesi’nde yer alan Efes Müzesi, içerdiği 
eserler, sergi salonları, ziyaretçi kapasitesi ve kültürel 
etkinlikleri ile nadir olan yerel müzelerdendir. İlk ola-
rak 1929 yılında Selçuk’ta bir depo oluşturulmasıyla 
başlayan müze süreci, 1964 yılında bugünkü binanın 
güney bölümü ve 1976 yılında ise kuzey bölümünün 
yapılmasıyla günümüze kadar ulaşmıştır. Ancak za-
man içinde çağdaş müzecilik anlayışına uygun olarak 
yenileme ihtiyacı duyulan müzenin projeleri 2011 yı-
lında Bakanlığımızca hazırlanmıştır.  

Proje kapsamında müzede büyük bölümü Efes kazı-
larından çıkarılan St. Jean Kilisesi, Belevi Mezar Anıtı 
ve yakın çevredeki diğer ören yerlerinden getirilen çok 
önemli eserler başta olmak üzere M.Ö. 6. binyıldan 
başlayıp Prehistorik, Miken, Arkaik, Klâsik, Helenistik, 
Roma, Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine 
kadar olan eserler, buluntu yerlerine göre düzenlen-
miş salonlarda tematik ve kronolojik olarak sergi-
lenmektedir. Müze, arkeoloji ve etnografya (arasta) 
olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır.

Müzenin arsa alanı 6.300 m², kapalı teşhir alanı 1.400 
m², açık teşhir alanı 2.000 m², kapalı inşaat alanı 
3.200 m² ve zemin oturum alanı 2.200 m²’dir. 

2012 yılında onarım, teşhir-tanzim ve çevre düzen-
leme çalışmalarına başlanan müzenin, 2014 yılında 
yeniden ziyarete açılması plânlanmaktadır.

İZMİR EFES MÜZESİ
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İZMİR EPHESUS MUSEUM

Ephesus Museum located in Selçuk district of 
İzmir, is an extensive local museum that reserves 
very important works including The Church of St. 
John and the Belevi Mausoleum found in Ephesus 
excavations, and the artifacts brought from nearby 
ruins. The exhibited artifacts range from 6th mil-
lennium B.C. to Prehistoric, Mycenaean, Archaic, 
Classic, Hellenistic, Roman, Eastern Roman, Seljuk 

and Ottoman eras. The items are displayed in dif-

ferent halls thematically in accordance with locati-

ons they were discovered.

The museum has a parcel land area of 6.300 m², 

indoor exhibition area of 1.400 m2, outdoor exhibi-

tion area of 2.000 m2, indoor construction area of 

3.200 m2 and a base floor area of 2.200 m2.

In time, the projects for the museum needed to 
be renewed and restored with contemporary mu-
seology standards were prepared by the Ministry 
in 2011.

The maintenance, organization-exhibition and 
landscaping operations began in early 2012 and 
the museum is planned to reopen its doors in 2014.



KAFETERYANIN ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNÜMÜ
3D VIEW OF THE CAFETERIA
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TEŞHİR SALONUNDAN ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNÜM
3D VIEW OF THE EXHIBITION HALL
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NEW MUSEUMS WITH ONGOING APPLICATION AND
PLANNING OPERATIONS

AFYONKARAHİSAR YENİ ARKEOLOJİ MÜZESİ  ///   ADANA YENİ ARKEOLOJİ MÜZESİ  ///  ANTALYA LİKYA UYGARLIKLAR MÜZESİ (ANDRİAKE GRANARIUM TAHIL 

DEPOLARI)   ///   BATMAN HASANKEYF MÜZESİ VE ARKEOPARK  ///   BİTLİS AHLAT MÜZE-KARŞILAMA MERKEZİ  ///   BURSA İZNİK YENİ ARKEOLOJİ MÜZESİ  

///   ÇANAKKALE TROYA MÜZESİ  ///   DENİZLİ YENİ ARKEOLOJİ MÜZESİ  ///  DİYARBAKIR MÜZESİ (DİYARBAKIR İÇ KALE YAPILARI)   ///

HALEPLİBAHÇE MOZAİK MÜZESİ VE ARKEOPARK  ///   KAYSERİ YENİ ARKEOLOJİ MÜZESİ  ///   KONYA MEVLÂNÂ MÜZESİ EK BİNALARI  ///

KONYA YENİ ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ  ///   KÜTAHYA ARKEOLOJİ VE MADEN MÜZESİ  ///   MANİSA YENİ ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ  ///   

MERSİN YENİ ARKEOLOJİ MÜZESİ  ///  MUĞLA FETHİYE YENİ ARKEOLOJİ MÜZESİ  ///   ŞANLIURFA YENİ ARKEOLOJİ MÜZESİ HALEPLİBAHÇE MOZAİK

MÜZESİ VE ARKEOPARK   ///  TOPKAPI SARAYI MÜZESİ  SUR-İ SULTANÎ ALANI İÇİNDE BULUNAN YAPILAR (ASKERİ DEPOLAR)  ///

UŞAK YENİ ARKEOLOJİ MÜZESİ  ///   VAN URARTU MÜZESİ

AFYONKARAHİSAR NEW ARCHAEOLOGY MUSEUM   ///   ADANA NEW ARCHAEOLOGY MUSEUM    ///  ANTALYA LYCIA CIVILIZATIONS MUSEUM (ANDRIAKE 

GRANARIUM)   ///   BATMAN HASANKEYF MUSEUM AND ARCHAEOPARK  ///   BİTLİS AHLAT MUSEUM AND ADMISSION CENTER    ///    BURSA İZNİK NEW 

ARCHAEOLOGY MUSEUM  ///  ÇANAKKALE TROY MUSEUM   ///   DENİZLİ NEW ARCHAEOLOGY MUSEUM   ///  DİYARBAKIR MUSEUM (İÇ KALE STRUCTURES)   ///  

HALEPLİBAHÇE MOSAIC MUSEUM AND ARCHAEOPARK   ///   KAYSERİ NEW ARCHAEOLOGY MUSEUM   ///   KONYA MEVLANA MUSEUM ADDITIONAL BUILDINGS  ///  

KONYA NEW ARCHAEOLOGY AND ETHNOGRAPHY MUSEUM    ///  KÜTAHYA ARCHAEOLOGY AND MINE MUSEUM   ///  

MANİSA NEW ARCHAEOLOGY AND ETHNOGRAPHY MUSEUM   ///  MERSİN NEW ARCHAEOLOGY MUSEUM  /// 

MUĞLA FETHİYE NEW ARCHAEOLOGY MUSEUM   ///  ŞANLIURFA NEW ARCHAEOLOGICAL MUSEUM HALEPLİBAHÇE MOSAIC MUSEUM AND ARCHAEOPARK    ///

 TOPKAPI PALACE MUSEUM STRUCTURES WITHIN SUR-I SULTANİ AREA   ///  UŞAK NEW ARCHAEOLOGY MUSEUM   ///   VAN URARTU MUSEUM

UYGULAMA VE PROJE ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN
YENİ MÜZELER
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1971 yılından beri hizmet veren mevcut müze bina-
sının, depo ve sergileme alanları açısından yetersiz 
hâle gelmesi nedeniyle çağdaş müzecilik anlayışına 
uygun yeni bir müze binası yapılması kararlaştırıl-
mıştır. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 
ile Bakanlığımız arasında 2011 yılında imzalanan 
protokol doğrultusunda müze kompleksinin yapı-
mına yönelik çalışmalara başlanmıştır.

Afyonkarahisar Müze Kompleksi 5 bloktan oluş-
maktadır. Toplam 25.485 m² olan müzede; kafeter-
ya, restoran ve servis mekânları, konferans salonu, 
müze mağazaları, sergileme alanı, kütüphane, idarî 
bölümler, laboratuvar, depolar, atölyeler ve teknik 
birimler yer almaktadır. Toplam sergileme alanı 
6.630 m² olan müzede Arkeoloji Salonları, Geçici 
Sergi Salonu, Açık Teşhir Alanı, Etnografya Salonu, 

Zafer Yolu Salonu ve Cumhuriyet Salonu bulun-
maktadır. Müzede Prehistorik Çağ’dan Osmanlı 
Dönemi’ne kadar olan arkeolojik eserler ile etnogra-
fik eserler kronolojik sıra ile sergilenecektir. 

25 Aralık 2012 tarihinde temel atma töreni ger-
çekleştirilmiş olan müze kompleksinin 2015 yılında 
ziyarete açılması plânlanmaktadır.

AFYONKARAHİSAR YENİ ARKEOLOJİ MÜZESİ
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The present museum, which was built in 1971, 
is proven unsatisfactory in terms of storing and 
exhibition spaces, so it is determined to build 
another museum according to contemporary mu-
seology standards. A protocol has been signed 
between the Prime Ministry Housing Development 
Administration and the Ministry of Culture and 
Tourism to start constructing a new museum 
complex.

Afyonkarahisar Museum Complex consists of five 
different blocks. The museum, where total area 
is 25.485 m², contains a cafeteria, restaurant and 
serving spaces, conference hall, museum shops, 
exhibition hall, library, executive department, sto-
rages, studios and technical units. The museums 
total exhibition area is 6630 m² and it involves 
Archaeology Halls, Temporary Exhibition Halls, 
Open Display Space, Ethnography Hall, Zafer Yolu 

(Road to Victory) Hall and Republican Hall. The 
archaeological and ethnographical artifacts from 
the Prehistoric Age to Ottomans will be displayed 
in chronological order.

The groundbreaking ceremony held on 25 December 
2012, the museum opened to visitors in 2015, the 
complex is planned.

AFYONKARAHİSAR NEW ARCHAEOLOGY MUSEUM
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1928 yılında kurulan müze, 1935 yılında Etnografya 

Salonu eklenerek, 1950 yılında bugünkü Etnografya 

Müzesi’ne taşınmıştır. 1966 yılında Kültürpark içe-

risindeki binanın yapılmasıyla müzenin arkeoloji 

seksiyonu buraya taşınmıştır. 

Bugünkü mevcut bina; 700 m² kapalı teşhir alanı, 

600 m² depo alanı, 870 m² kütüphane ve idarî bö-

lümler ile toplam 2.170 m² kapalı inşaat alanına sa-

hiptir. Ancak mevcut müzenin Kültürpark içerisinde 

yer alması, depo ve sergileme alanları açısından 

yetersiz hâle gelmesi nedeniyle çağdaş müzecilik 

anlayışına uygun yeni bir müze binası yapılması 

kararlaştırılmıştır.

Müzede; Prehistorik, Hitit, Asur, Fenike, Frig, 

Helenistik, Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait 

heykel, kitabe, lâhit, stel, mimarî parçalar gibi taş 

eserler, pişmiş topraktan yapılmış çanak, çömlek, 

çeşitli kaplar, silindir ve damga mühürler, sikkeler 

ve diğer arkeolojik eserler ile Selçuklu ve Osmanlı 

dönemlerine ait İslâmî eserler sergilenecektir.  

10.000 m² kapalı inşaat alanına sahip olması plânla-
nan müze binasının yapımı için uygun yer arayışına 
yönelik çalışmalar devam etmektedir. Müzede çağ-
daş müzecilik anlayışına uygun olarak sergi salonları-
nın yanında toplantı salonu, çocuk oyun alanı, kütüp-
hane, yeme-içme birimleri, ticarî birimler, araştırma 
ve uzman odaları, laboratuvar, depo vb. mekânların 
yer alması plânlanmaktadır.

Müze Kompleksinin yapım, teşhir-tanzim ve çevre dü-
zenlemesinin projeleri tamamlanmış olup 2014 yılında 
1. etabının ziyarete açılması plânlanmaktadır.

ADANA YENİ ARKEOLOJİ MÜZESİ
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The museum was built in 1928, when an ethnog-
raphy hall was added in 1935, it was moved to its 
current location in 1950. Following the constructi-
on of the building in Kültürpark, the archaeology 
hall was relocated to this section. 

The current building has an indoor exhibition area 
of 700 m², storage area of 600 m², library and 
administrative office area of 870 m², and a total 
indoor construction area of 2.170 m². Due to the 
current museum building being in Kültürpark, the 

insufficient space for storage and exhibits, plans 

to restore the museum with contemporary muse-

ology standards was put into motion. 

The museum will exhibit a number of artifacts inc-

luding statues, manuscripts, tombs, inscriptions, 

architectural items, stone works, pottery, seals, 

and coins from the Prehistoric Age to Eastern 

Roman Period, as well as Islamic arts from the 

Seljuk and Ottoman Periods. 

Our Ministry is currently looking at venue options 
and the museum building is expected to have a 
construction area of 10.000 m². The museum is 
planned to be designed with contemporary muse-
ology standards and include all the necessary faci-
lities, from activity center for children to cafés etc.

The projects of 1 st step restoration, organi-
zation-exhibition and landscaping of museum 
complex are finished,and it is planned to open for 
visiting in 2014

ADANA NEW ARCHAEOLOGY MUSEUM
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Bugünkü adı Demre olan Myra antik kenti, tarih içinde 
çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış ve geçmişin kök-
lü izlerini günümüze kadar taşımıştır. Geniş bir alana 
yayılan kalıntılar, mezarlar ve Likçe yazıtlardan, kentin 
tarihinin M.Ö. 5. yüzyıla kadar uzandığı bilinmektedir. 
Myra antik kentinin liman şehri Andriake’de, Roma 
Dönemi’ne ait Granarium (tahıl deposu) yapısının 
“Likya Uygarlıkları Müzesi” adı altında düzenlene-
rek ziyarete açılması planlanmıştır. Bu kapsamda 
Bakanlığımız tarafından yapıların, restorasyon, 

teşhir-tanzim ve çevre düzenleme projeleri hazırlan-
mıştır. Ayrıca hazırlanan çevre düzenleme projeleri ile 
Andriake ören yeri açıkhava müzesi olarak düzenlen-
miştir. Müze 2.400 m² kapalı inşaat alanına ve 1.700 
m² teşhir alanına sahiptir.

2012 yılında restorasyon, teşhir-tanzim ve çevre dü-
zenleme çalışmalarına başlanan yapının, 2015 yılında 
ziyarete açılması plânlanmaktadır.

ANTALYA LİKYA UYGARLIKLAR MÜZESİ
(ANDRİAKE GRANARIUM TAHIL DEPOLARI)
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Myra, the ancient town in Lycia, which is today 
known as Demre, has been the home to a number 
of civilizations and has successfully carried the 
essential traces of the past up to now. From the 
widely dispersed remnants, cemeteries and Lycian 
inscriptions, the history of the town is known to 
stretch back to 5th century B.C. Plans to convert 
the Roman granary (grain storage) located in 
Andriake, the harbour town of Myra into a “Lycian 
Civilization Museum” has been long underway. 
Within this context, our head office has prepared 

a restoration, exhibition and landscape planning 
framework for the building and presented it to the 
Antalya Protection of Cultural and Natural Heritage 
Regional Committee. The museum has an indoor 
area of 2.400 m² and exhibition area of 1.700 m².

The restoration, organization-exhibition and lan-
dscaping operations began in early 2012 and the 
museum is planned to open in 2015.

ANTALYA LYCIA CIVILIZATIONS MUSEUM
(ANDRIAKE GRANARIUM)



TEŞHİR SALONLARININ ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNÜMLERİ
3D VIEW OF THE EXHIBITION HALLS
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TEŞHİR SALONLARININ ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNÜMLERİ
3D VIEW OF THE EXHIBITION HALLS

ANTALYA LİKYA UYGARLIKLAR MÜZESİ ANDRIAKE GRANARIUM
(TAHIL DEPOLARI) BİNASI’NIN HAVADAN GÖRÜNÜMLERİ

AERIAL VIEWS OF ANTALYA LYCIA CIVILIZATIONS MUSEUM ANDRIAKE GRANARIUM  
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TEŞHİR SALONLARININ ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNÜMLERİ
3D VIEW OF THE EXHIBITION HALLS
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TEŞHİR SALONLARININ ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNÜMLERİ
3D VIEW OF THE EXHIBITION HALLS
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Hasankeyf ören yeri kısmen Ilısu Baraj Gölü altında 
kalacak olup evrensel kültürel mirasın kurtarılması, 
korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerek-
mektedir. Aşağı şehirin bir bölümünün barajı suları 
altında kalacak olması nedeniyle 2011 yılında TOKİ 
ile işbirliğine gidilerek, TOKİ tarafından hayata ge-
çirilen yeni yerleşim bölgesinde yeni bir müze ve 
arkeopark projesi hazırlanmıştır. 

Neolitik Çağ’dan Osmanlı Dönemi’nin sonuna kadar 
olan arkeolojik eserlerin sergileneceği müzenin, top-
lam kapalı alanı 6.000 m², sergileme alanları 2.500 

m², depo alanları ise 600 m²’dir. Müzede ayrıca 

Kafeterya, Fuaye, Konferans Salonu, Çocuk Eğitim 

Atölyesi, Multivizyon Mekânı, Müze Mağazası, 

Kütüphane, İdarî Birimler, Atölyeler ve Laboratuvar 

yer almaktadır. 

Ilısu Projesi’nin maksimum su kotundan etkilen-

meyen Hasankeyf Yukarı Şehir Alanı’nda yer alan 

kültürel varlıklar, bu bölgenin geliştirilmesiyle bir-

likte bir “Arkeolojik Park ve Açık Hava Müzesi”nde 

yeniden hayat bulacaktır. 

Aşağı Şehir’de yer alan Zeybel Bey Türbesi, Er Rızk 
Camii minaresi ve yapı elemanları, Süleyman Han 
Camii minaresi ve yapı elemanları, Yamaç Külliyesi 
mihrabı, Koç Camii kapısı ve mihrabı, Orta Kapı, 
Kızlar Camii yapı elemanları gibi kültür varlıkları 
taşınarak yeni yerleşim bölgesindeki müze ve arke-
opark alanında sergilenecektir. 

2012 yılında projeleri hazırlanan müzenin, 2015 yılın-
da ziyarete açılması plânlanmaktadır. 

BATMAN HASANKEYF MÜZESİ VE ARKEOPARK
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Since a relatively important area of Hasankeyf will be 

inundated upon the construction of Ilısu Dam, it is of 

utmost importance to preserve, maintain and trans-

mit our universal and cultural heritage for future ge-

nerations. Hence, in cooperation with TOKI, Batman 

Hasankeyf Museum and Archaeopark will be realized 

in the new construction site provided by TOKI. 

Archaeological artifacts from the Neolithic Period to 

the Ottoman will be exhibited at the museum buil-

ding, which has a total indoor area of 6.000 m2, exhi-

bition area of 2.500 m2 and storage area of 600 m2. 

The museum will include a café, lounge, conference 

hall, educational workshops for children, projection 

room, sales unit, library, and administrative offices. 

Cultural artifacts from the upper area of Hasankeyf 

will be unaffected by Ilısu Dam and will be displayed 

at the museum. The artifacts in the lower area, such 

as Tomb of Zeybel Bey, Er Rızk Mosque minaret and 

fragments, Süleyman Han Mosque minaret and frag-
ments, Yamaç Külliyesi arch, Koç Mosque gate and 
arch, Orta Kapı, Kızlar Mosque etc. will be relocated 
to the museum. 

The project was finalised in 2012 and the museum is 
planned to open in 2015.

BATMAN HASANKEYF MUSEUM AND ARCHAEOPARK



BATMAN HASANKEYF MÜZESİ’NİN ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNÜMÜ
3D VIEW OF THE BATMAN HASANKEYF MUSEUM
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BATMAN HASANKEYF MÜZESİ’NİN ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNÜMÜ
3D VIEW OF THE BATMAN HASANKEYF MUSEUM
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1970 yılında inşa edilmiş olan mevcut müze bina-

sının, depo ve sergileme alanları açısından yetersiz 

hâle gelmesi nedeniyle çağdaş müzecilik anlayışına 

uygun yeni bir Müze-Karşılama Merkezi yapılması 

kararlaştırılmıştır.

Yeni müzede; Erken Tunç Çağı’ndan Osmanlı 

Dönemi sonuna kadar tarihlenen eserler kronolojik 

olarak sergilenecektir. Müze teşhirini ağırlıklı ola-

rak Ahlat şehrinde; Çifte Hamam, Zaviye ve Ulu 

Cami’de yapılmış kazılarda ortaya çıkarılan eserler 

ile Selçuklu Dönemi’ne ait figürlerle bezeli seramik 

buluntuları oluşturmaktadır.

Müzenin parsel alanı 5.500 m², zemin oturum alanı 

1.600 m² olup bodrum + zemin ve birinci kattan 

oluşmaktadır. 600 m² teşhir alanına sahip müzenin 
toplam inşaat alanı 2.600 m²’dir. Ayrıca Kafeterya, 
Toplantı Salonu, Depolar ile İdarî Bölüm bulunmak-
tadır.

Müze-Karşılama Merkezi’nin yapım, teşhir-tanzim 
ve çevre düzenlemesinin tamamlanarak 2014 yılın-
da ziyarete açılması plânlanmaktadır.

BİTLİS AHLAT MÜZE-KARŞILAMA MERKEZİ
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It has agreed to build a new museum and an ad-

mission center (with contemporary museology 

standards) as the present museum building, which 

has been active since 1970, is proven unsatisfac-

tory in terms of storage and exhibition spaces. 

Artifacts from Early Bronze Age to Late Ottoman 
Period will be chronologically exhibited in the 

new museum. The artifacts excavated from Çifte 
Hamam, Zaviye and Ulu Mosque in Ahlat and ce-
ramic findings trimmed with figures from Seljuk 
Period will be predominant in the exhibition.

Total parcel land of the museum is 5.500 m2 with 

a total floor area of 1.600 m2 including lodge, base-

ment and first floor. The exhibition area is 600 m2 

while the total area of museum is 2.600 m2. There is 
also a café, a meeting hall, storage rooms and admi-
nistrative office in the museum.

It is planned to open the museum visitor centre in 
2014 by complexing the restoration, organizati-
on-exhibition and landscaping the projects.

BİTLİS AHLAT MUSEUM AND ADMISSION CENTER
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Bugün müzenin sergi salonu olarak kullanılan 

Nilüfer Hatun İmareti; 1388 yılında I. Murat tarafın-

dan annesi Nilüfer Hatun anısına inşa ettirilmiştir. 

19. yüzyılın sonlarına kadar İmaret işlevini sürdüren 

yapı, Cumhuriyet Dönemi’nde 1960’lı yıllara kadar 

depo olarak kullanılmıştır. 1960 yılında restore 

edilerek, Bakanlığımıza tahsis edilen Nilüfer Hatun 

İmareti, aynı yılın Ağustos ayında müze olarak 

ziyarete açılmıştır. Müzede İznik ve çevresinden çı-

karılan arkeolojik buluntular ile Ilıpınar, İznik Roma 

Tiyatrosu ve İznik’teki çini fırınları kazılarından çıka-

rılan eserler sergilenmektedir. Müze bahçesinde ise 

Yunan, Roma, Doğu Roma ve Osmanlı eserleri yer 

almaktadır. 

Ancak mevcut müzenin, depo ve sergileme alanları 

açısından yetersiz hâle gelmesi nedeniyle çağdaş 

müzecilik anlayışına uygun yeni ek bina yapılması 

kararlaştırılmıştır. 

2012 yılında Bakanlığımızca hazırlanan proje kapsa-

mında Müzenin yanında yer alan 3.200 m²’lik arsa 

üzerine 1.600 m² kapalı inşaat alanına sahip ek bina 

plânlanmaktadır. Müzede mevcut Nilüfer Hatun 
İmareti içindeki sergi salonlarına ilâveten yeni bi-
nada sergi salonu, çocuk oyun alanı, kütüphane, ka-
feterya, müze mağazası, idarî bölüm, laboratuvar, 
depo vb. mekânlar yer alacaktır. 

2013 yılı başında temeli atılan müzenin, 2015 yılında 
ziyarete açılması plânlanmaktadır. 

BURSA İZNİK YENİ ARKEOLOJİ MÜZESİ
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Nilüfer Hatun Lodge, which is currently used as 
the exhibition hall for the museum, was ordered 
by Murad I in memory of his mother Nilüfer Hatun 
in 1388. Having retained its primary function up to 
the 19th century, it was used as a storage unit in 
the Republic era until 1960s. The building was res-
tored and transferred to our Ministry and opened 
as a museum in August, the same year. The mu-
seum includes archaeological findings excavated 
from İznik and its surrounding areas and artifacts 

from Ilıpınar, İznik Roman Theatre and İznik china 

furnace excavations. The museum garden displays 

Greek, Roman, East Roman and Ottoman artifacts. 

Due to the insufficient storage and exhibition are-

as, it was agreed to add a new museum building 

to the existing structure. Based on the framework 

provided by our Ministry, an additional structure 

with a 1.600 m² indoor construction area and a 

3.200 m² total land area is planned to be built. The 

museum is planned to be designed with contem-
porary museology standards and include all the ne-
cessary facilities, from activity center for children 
to cafés etc. 

The museum building is planned to be constructed 
in 2013, and planned to opened to visitors in 2015.

BURSA İZNİK NEW ARCHAEOLOGY MUSEUM



BURSA İZNİK YENİ ARKEOLOJİ MÜZESİ’NİN ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNÜMÜ
3D SCENE FROM THE BURSA İZNİK NEW ARCHAEOLOGY MUSEUM
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UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve yak-

laşık 5000 yıllık geçmişi olan Troya ören yerinden 

çıkarılan arkeolojik eserlerin korunmasına ve sergi-

lenmesine yönelik olarak Çanakkale’nin Tevfikiye 

Köyü’nde Troya Müzesi’nin kurulması kararlaştırıl-

mıştır.

3.000 m²’si sergi salonu olmak üzere toplam 

9.000 m² kapalı inşaat alanına sahip olacak Troya 

Müzesi’nde, Troya ören yeri ve yakın çevresinde ele 

geçirilen arkeolojik eserlerin çağdaş müzecilik anla-

yışına uygun olarak sergilenmesi plânlanmaktadır  

Müzenin projesi için Bakanlığımızca “Troya Müzesi 

Ulusal Mimarî Proje Yarışması” düzenlenmiştir. 

Yarışmada birincilik ödülünü kazanan ekip tara-

fından müze binasının projeleri tamamlanmış olup 

2012-2014 yılllarında Troya Müzesi’nin uygulaması 

yapılarak 2015 yılında ziyarete açılması plânlan-

maktadır.

ÇANAKKALE TROYA MÜZESİ
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It is decided to found Troy Museum in Tevfikiye 

Village of Çanakkale in order to protect and 

display archaeological artifacts discovered in the 

ruins of Troy lasting for 5.000 years and enlisted 

in UNESCO World Heritage List.

The museum will have an exhibition area of 

3.000 m2 with a total indoor construction area of 

9.000 m2 and display the archaeological artifacts 

occupied in the ancient city of Troy and nearby 

in accordance with contemporary museology 

principles.

The Ministry of Culture and Tourism held a 

“Troy Museum National Architectural Project 

Competition”. The team received the first prize 

has been designing the museum building and 

following the completion of implementation 

working on 2012-2014, the museum is planned to 

open to visit in 2015.

ÇANAKKALE TROY MUSEUM



TEŞHİR SALONUNUN ÜÇ BOYUTLU CANLANDIRMASI
3D REPRESENTATION OF THE EXHIBITION HALL
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Denizli’de bulunan mevcut müze binasının, depo ve 

sergileme alanları açısından yetersiz hâle gelmesi 

nedeniyle çağdaş müzecilik anlayışına uygun yeni bir 

müze binası yapılması kararlaştırılmıştır. 

Denizli kent merkezine yapılacak olan yeni arkeoloji 

müzesi, projelerinin hazırlanması ve uygulamanın ya-

pılabilmesi için Bakanlığımız ile Zorlu Holding arasın-

da 15 Ağustos 2012 tarihinde protokol imzalanmıştır. 

Erken Tunç Çağı’ndan Doğu Roma Dönemi sonuna 

kadar olan arkeolojik eserlerin sergileneceği mü-

zenin, toplam kapalı alanı 10.000 m², sergileme 
alanları 4.000 m², depo alanları ise 2.000 m²’dir. 
Müzede ayrıca Kafeterya, Fuaye, Konferans Salonu, 
Çocuk Eğitim Atölyesi, Multivizyon Mekânı, Müze 
Mağazası, Kütüphane, İdarî Birimler, Atölyeler ve 
Laboratuvar yer almaktadır. 

2012 yılı içerisinde, Zorlu Holding sponsorluğunda 
proje çalışmalarına başlanan müzenin, 2015 yılında 
ziyarete açılması plânlanmaktadır.

DENİZLİ YENİ ARKEOLOJİ MÜZESİ
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DENİZLİ NEW ARCHAEOLOGY MUSEUM

The present museum building is proven unsatisfac-
tory in terms of storing and exhibition spaces, so it 
is determined to build another museum according 
to contemporary museology standards.  

The new archaeology museum which is going to be 
situated in downtown Denizli is realized following 
the protocol signed by our Ministry and Zorlu Group 
on 15th, August 2012.

The museum will showcase archaeological artifacts 
from Early Bronze Age to Eastern Roman Period and 

covers an area of 5.000 m2 with an exhibition area 
of 2.000 m2 and storage area of 1.000 m2.

The museum will include a café, conference hall, 
educational workshop for children, projection room, 
sales unit, library and other workshops.  

The restoration, organization-exhibition and lan-
dscaping operations began in early 2012 with the 
sponsorship of the Zorlu Group and the museum is 
planned to open to visit in 2015.
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1993 yılından beri mevcut binasında hizmet veren 
müzenin teşhir salonları ve depo açısından yetersiz 
kalması nedeniyle İç Kale’de yer alan tarihî yapıların 
düzenlenerek müzenin bu alana taşınması uygun 
görülmüştür. 

37.600 m² alana sahip İç Kale’de bulunan top-
lam 9 adet tescilli yapının işlevlendirilerek; Müze 
Müdürlüğü (İdarî Bina), Uygulama Eğitim Merkezi, 
Bilgi Belge Merkezi, Atatürk ve Diyarbakır Temalı 
Sergi Salonu, Arkeoloji Salonları, Kent Müzesi, Temalı 
Sergi ve Geçici Sergi Salonu, Depo ve Laboratuvar ola-
rak kullanılmasına yönelik projeler tamamlanmıştır. 

Müze kompleksinde yer alan Arkeoloji-1 Binası (Adliye 

A) kapalı inşaat alanı 1.175 m², Valilik Çalışma Ofisi-

Kent Müzesi (Adliye B) kapalı inşaat alanı 1.045 m², 

Uygulama Eğitim Merkezi (Cephanelik Binası) kapalı 

inşaat alanı 235 m², Bilgi-Belge Merkezi (Atatürk 

Müzesi) kapalı inşaat alanı 250 m², Arkeoloji-2 binası 

(Jandarma Binası) kapalı inşaat alanı 1.185 m², Depo-

Laboratuvar Binası (Cezaevi Binası) kapalı inşaat 

alanı 2.215 m², Cezaevi Avlusu 1.020 m², Kafeterya 

(Kolordu Binası) kapalı inşaat alanı 825 m², St. 

George Kilisesi kapalı inşaat alanı 770 m² ve Müze 

İdare Binası (Eski İl Kültür Müdürlüğü) kapalı inşaat 

DİYARBAKIR MÜZESİ (DİYARBAKIR İÇ KALE YAPILARI)

alanı 460 m² olmak üzere toplam kapalı inşaat alanı 
9.280 m², İç Kale’de yer alan 9 yapının zemin oturum 
alanı ise 6.045 m² (avlu dâhil)’dir. 

Restorasyon çalışmaları devam etmekte olan yapıla-
rın teşhir-tanzim ve çevre düzenlemesinin ardından, 
2014 yılında ziyarete açılması plânlanmaktadır. 
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DİYARBAKIR MUSEUM (İÇ KALE STRUCTURES)

The present museum building has been active since 
1993, and could not meet the requirements in terms 
of exhibition spaces and storing hence it is approved 
that the historical structures in İç Kale will be arran-
ged and the museum will be relocated there. 

İç Kale, which covers an area of 37.600 m2, has 
9 structures which will be utilized as Museum 
Administrative Building, Application Training 
Centre, Information Documentation Centre, 
“Atatürk and Diyarbakır” themed Exhibition Hall, 
Archaeology Halls, City Museum, Thematic and 
Temporary Exhibi- tion Hall, and Storage Room.. 

Archaeology-1 building (Adliye A) has an indoor 

construction area of 1.175 m2, Governor’s Office- City 

Museum (Adliye B) has an indoor construction area 

of 1.045 m2, Application Training Centre (Ar- mory) 

has a construction area of 235 m2, Information 

Documentation Centre (Atatürk Museum) has an 

indoor construction area of 250 m2, Archaeology-2 

building has an indoor construction area of 1.185 

m2, Storage building (Prison Complex) has an indo-

or construction area of 2.215 m2, Prison Courtyard 

has an area of 1.020 m2, Café (Corps building) has 

an indoor construction area of 825 m2, St. George 

Church has an indoor construction area of 770 m2 
and Administrative Building has an indoor constru-
ction area of 460 m2. The total construction area is 
9.280 m2 with a base floor of 6.045 m2 (including 
the courtyard). 

The restoration, organization-exhibition and lands-
caping operations are on-going and the museum is 
planned to open in 2014. 
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1969 yılından beri mevcut binasında hizmet veren 

müzenin, depo ve sergileme alanları açısından 

yetersiz hâle gelmesi nedeniyle çağdaş müzecilik 

anlayışına uygun yeni bir müze binası yapılması 

kararlaştırılmıştır. Müzede, Erken Tunç Çağı’ndan 

Osmanlı Dönemi’nin sonuna kadar olan arkeolojik 

eserler sergilenecektir. 

Bakanlığımız ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi 

arasında 30 Nisan 2012 tarihinde imzalanan pro-

tokolle Kayseri ili, İç Kale’de yapılacak olan 7.000 
m² kapalı alana sahip müze yapısında; 2.500 m² 
sergileme alanı, 1.000 m² depo alanı ile Kütüphane, 
Kent Arşivi, Geçici Sergi Salonu, Kafeterya, Satış 
Birimleri, Toplantı Salonu, Atölyeler, Laboratuvar, 
İdarî Birimler ve Çok Amaçlı Salon yer almaktadır.

Projeleri tamamlanma aşamasında olan müzenin, 
2015 yılında ziyarete açılması plânlanmaktadır.

KAYSERİ YENİ ARKEOLOJİ MÜZESİ
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KAYSERİ NEW ARCHAEOLOGY MUSEUM

It has been determined that the current storage 
rooms and exhibition halls of the museum, which 
has been active since 1969, do not meet the stan-
dards of contemporary museology and is to be re-
located to a more suitable location. The museum 
will display archaeological artifacts from the Early 
Bronze Age to the Ottoman Period. 

In conjunction with the efforts of Kayseri 
Municipality and our ministry, a new museum will 

be built in Kayseri Fort. This structure will cover an 
area of 7.000 m2 and divided into a 2.500 m2 exhi-
bition hall; a 1.000 m2 storage area; a library, urban 
archive, temporary exhibition halls, cafeteria, sales 
units, conference rooms, workshops, administrati-
ve offices and multi-purpose halls. 

The project is in the stage of completion of the 
museum, planned to be opened to visitors in 2015 .



KAYSERİ YENİ ARKEOLOJİ  MÜZESİ’NİN ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNÜMÜ
3D VIEW OF THE KAYSERİ NEW ARCHAEOLOGY MUSEUM
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Ülkemizin en çok ziyaretçi alan müzelerinden biri 

olan mevcut müzenin, depo ve sergileme alanları 

açısından yetersiz hâle gelmesi ve gelen ziyaretçile-

rin yoğunluğu nedeniyle çağdaş müzecilik anlayışına 

uygun yeni ek binaların yapılması kararlaştırılmıştır. 

Mevlânâ Müzesi’ndeki Gül Bahçesi’nde yapılacak 

olan yeni ek binaların projelerinin hazırlanması ve 

uygulamanın yapılabilmesi için Bakanlığımız ile 

Konya Büyükşehir Belediyesi arasında 2012 yılında 

protokol imzalanmıştır. 

Müze ek binalarının, toplam kapalı alanı 2.000 m²o-

lup 3 bloktan oluşacaktır. Ek binalarda sergileme 

alanları, Depolar, Kafeterya, Çocuk Eğitim Atölyesi, 

Multivizyon Mekânı, Müze Mağazası, Kütüphane, 

İdarî Birimler, Bay-Bayan Islak Hacimler, Bay-Bayan 

Mescidi gibi birimler yer almaktadır. 

KONYA MEVLÂNÂ MÜZESİ EK BİNALARI 
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KONYA MEVLANA MUSEUM ADDITIONAL BUILDINGS

The existing museum is already one of the mu-
seums that receive the highest number of visitors 
in the country and as it became insufficient in terms 
of storage and exhibition areas due to high number 
of visitors, it was decided to extend it in accordance 
with contemporary museology standards. 

A protocol was signed between our Ministry and 
Konya Metropolitan Municipality in 2012 for the 
purposes of planning and implementation of cons-

truction of additional buildings in the Rose Garden 
located within the Mevlânâ Museum. 

Indoor area for additional museum buildings will 
consist of 3 blocks on a 2,000 m2 area in total. There 
will be exhibition areas, storage areas, cafeterias, 
educational workshops for children, a multi-vision 
area, a museum shop, a library, administrative units 
and areas for men and women for praying in these 
additional buildings. 
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Konya’da bulunan mevcut arkeoloji ve etnografya 

müzesi binasının depo ve sergileme alanları açısın-

dan yetersiz hâle gelmesi nedeniyle çağdaş müzeci-

lik anlayışına uygun yeni bir müze binası yapılması 

kararlaştırılmıştır. 

Mevlânâ Kültür Merkezi yanında Konya Büyükşehir 

Belediyesi’nin yapacağı kentsel dönüşüm alanı 

içinde yapılacak olan yeni arkeoloji ve etnografya 

müzesi, projelerinin hazırlanması ve uygulamanın 

yapılabilmesi için Bakanlığımız ile Konya Büyükşehir 

Belediyesi’nin arasında 2012 yılında protokol imza-

lanmıştır. 

Neolitik Çağ’dan  Osmanlı Dönemi’nin sonuna kadar 

olan arkeolojik ve etnografik eserlerin sergileneceği 

KONYA YENİ ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ

müzenin toplam kapalı alanı 15.000 m², arsa alanı 
ise 25.000 m²’dir.

Müzede sergileme alanları, Depolar, Kafeterya, 
Fuaye, Konferans Salonu, Çocuk Eğitim Atölyesi, 
Multivizyon Mekânı, Müze Mağazaları, Kütüphane, 
İdarî Birimler, Atölyeler ve Laboratuvar yer almak-
tadır. Müzenin 2015 yılında ziyarete açılması plân-
lanmaktadır.
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KONYA NEW ARCHAEOLOGY AND ETHNOGRAPHY MUSEUM

As the existing archaeology and ethnography 
museum in Konya became insufficient in terms 
of storage and exhibition areas, a new museum 
building will be constructed in line with contem-
porary museology standards. 

A protocol was signed between our Ministry and 
Konya Metropolitan Municipality in 2012 for the 
purposes of planning and implementation of ar-

chaeology and ethnography museum which will 
be constructed with in the urban transformation 
area to be constructed by Konya Metropolitan 
Municipality located next to Mevlânâ Cultural 
Centre.  

Archaeological and ethnographical artefacts 
ranging from the Neolithic Age up until the 
Ottoman Period will be exhibited on an indoor 

area of 15.000 m2. Land area of the museum will 
be 25.000 m2. 

There will be exhibition areas, storage areas, a 
cafeteria, educational workshops for children, 
a multi-vision area, a museum shop, a library, 
administrative units, and workshops within the 
building. The museum is planned to be opened for 
visitors in 2015. 



KONYA YENİ ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ’NİN ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNÜMÜ
3D VIEW OF THE KONYA NEW ARCHAEOLOGY AND ETHNOGRAPHY MUSEUM

250



251



252

Ulu Cami yanında Vacidiye Medresesi olarak bilinen 

yapıdadır. Medrese binası 1314 yılında Germiyan 

beylerinden Umur Bin Savcı tarafından yaptırılmış-

tır. Yapının portali Selçuklu sanatının özelliklerini 

gösterir. Kapıları kubbeli orta mekâna açılan dokuz 

küçük odası vardır. Miyosen Dönem’den Osmanlı 

Dönemi sonuna kadar olan arkeolojik eserlerin 

sergileneceği müzenin, toplam kapalı alanı 14.500 

m², sergileme alanları 5.000 m², depo alanları ise 

2.000 m²’dir. Ayrıca yeraltı kaynakları bakımından 

zengin olan Kütahya’nın madencilik ile ilgili eser-

lerin sergileneceği Maden bölümünde ve yaklaşık 

800 m²’lik bir alanda maden ocağı canlandırması 
yer alacaktır.

Mevcut müze binasının, medrese yapısı olması ve 
büyüme imkânının olmaması, depo ve sergileme 
alanları açısından yetersiz hâle gelmesi, TKİ Genel 
Müdürlüğü’nün finanse ettiği Seyitömer kazıların-
dan sürekli eser gelmesi nedeniyle çağdaş müzeci-
lik anlayışına uygun yeni bir müze binası yapılması 
kararlaştırılmıştır.

Kütahya İli Merkez İlçesi, İnköy Mahallesi’nde 
Bakanlığımıza tahsis edilen 15.000 m² arsa alanına 

KÜTAHYA ARKEOLOJİ VE MADEN MÜZESİ

yapılacak olan yeni arkeoloji ve maden müzesinin, 
projelerinin elde edilmesi ve uygulamanın yapıla-
bilmesi için Bakanlığımız, Kütahya Valiliği ve TKİ 
Genel Müdürlüğü arasında 2012 yılında protokol 
imzalanmıştır. Müzede sergileme ve depo alanı, 
Kafeterya, Fuaye, Konferans Salonu, Çocuk Eğitim 
Atölyesi, Multivizyon Mekânı, Müze Mağazası, 
Kütüphane, İdarî Birimler, Atölyeler ve Laboratuvar 
yer almaktadır.

2014 yılı içerisinde, TKİ sponsorluğunda proje çalış-
malarına başlanan müzenin, 2016 yılında ziyarete 
açılması plânlanmaktadır.
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KÜTAHYA ARCHAEOLOGY AND MINE MUSEUM

This is the building known as the Vacidiye Madrasah 
next to Great Mosque. The madrasah building was 
constructed by one of the beys of Germiyanid state 
of Anatolia Umur Bin Savcı in 1314. The portal of the 
structure uses features of Seljuk art. Nine small ro-
oms with domed doors open to a square located in 
the middle. The museum will exhibit archaeological 
artefacts ranging from Miocene period up until the 
end of the Ottoman Period.

The indoor area of the museum is 14.500 m2 with 
5.000 m2 exhibition area and a 2.000 m2 storage 
area. Furthermore, mining artefacts will be exhibi-
ted in an 800 m² area, the Mine Section of the mu-

seum located in Kütahya which is very rich in terms 
of underground resources. As the existing museum 
building is designed as a madrasah and it is not pos-
sible to extend it and as storage and exhibition are-
as of the museum became insufficient in time and 
the number of artefacts received from Seyitömer 
excavations financed by the Coal Mining Institution 
are rather very high it has been decided to construct 
an additional building within the museum in line 
with contemporary museology standards.

Archaeology and mine museum will be constructed 
on a 15.000 m2 land in İnköy District which is alloca-
ted for our Ministry by Kütahya Governorship and a 

protocol was signed between our Ministry, Kütahya 
Governorship and the Coal Mining Institution in 
2012 for the For the purposes of drafting and imp-
lementation of projects for the museum. There 
will be a cafeteria, foyer, conference hall, children’s 
workshop, multi-vision area, museum shop, a lib-
rary, administrative unit, and workshops within the 
museum.

The museum, of which the TKİ (Turkish Coal 
Operations) sponsored project work has begun in 
2014, is being planned to open in 2016.



KÜTAHYA ARKEOLOJİ VE MADEN MÜZESİ’NİN ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNÜMÜ
3D VIEW OF THE KÜTAHYA ARCHAEOLOGY AND MINE MUSEUM
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Manisa merkezde bulunan mevcut müze binasının, 
depo ve sergileme alanları açısından yetersiz hâle 
gelmesi nedeniyle çağdaş müzecilik anlayışına uygun 
yeni bir müze binası yapılması kararlaştırılmıştır. 

Manisa Valiliği tarafından Bakanlığımıza tahsis edi-
len 10.000 m² arsa alanına yapılacak olan yeni arkeo-
loji ve etnografya müzesi projelerinin hazırlanması ve 
uygulamanın yapılabilmesi için Bakanlığımız, Manisa 

Valiliği ve Anemon Otelleri A.Ş. arasında 4 Temmuz 
2012 tarihinde protokol imzalanmıştır. 

Erken Tunç Çağı’ndan Osmanlı Dönemi’nin sonuna 
kadarki zamana ait arkeolojik ve etnografik eserlerin 
sergileneceği müzenin, toplam kapalı alanı 6.500 m², 
sergileme alanları 3.000 m², depo alanları ise 1.000 
m²’dir. Ayrıca Manisa’nın Şehzadeler şehri olması 
nedeniyle müzede Şehzadeler Salonu yer alacaktır. 

Müzede sergileme ve depo alanı, Kafeterya, Fuaye, 
Konferans Salonu, Çocuk Eğitim Atölyesi, Multivizyon 
Mekânı, Müze Mağazası, Kütüphane, İdarî Birimler, 
Atölyeler ve Laboratuvar yer almaktadır. 

2012 yılı içerisinde, Anemon Otelleri A.Ş. sponsorlu-
ğunda proje çalışmalarına başlanan müzenin, 2015 
yılında ziyarete açılması plânlanmaktadır.

MANİSA YENİ ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ
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MANİSA NEW ARCHAEOLOGY AND ETHNOGRAPHY MUSEUM

As the existing museum located in Manisa Centre 
became insufficient in terms of storage and ex-
hibition areas, a new museum building will be 
constructed in line with contemporary museology 
standards. 

A protocol was signed between our Ministry, 
Manisa Governorship and Anemon Hotel Inc. on 
4th, July 2012 for the purposes of planning and 
implementation of archaeology and ethnography 

museum which will be constructed on a 10.000 
m2 area allocated to our Ministry by the Manisa 
Governorship. 

The museum will exhibit archaeological and eth-
nographical artefacts ranging from Early Bronze 
Age up until the end of the Ottoman Period. It will 
be constructed on an indoor area of 6.500 m2 with 
3.000 m2 exhibition area and a 1.000 m2 storage 
area. As Manisa was the city where sons of Sultans 

were educated and trained, there will be a Princes’ 
Hall within the museum. There will be a cafeteria, 
foyer, conference hall, children’s workshop, mul-
ti-vision area, museum shop, a library, administra-
tive unit, and workshops within the museum.

Project works of the museum started in 2012 with 
the sponsorship of the Anemon Hotels Inc. and it 
is planned to be opened in 2015. 



MANİSA YENİ ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ’NİN ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNÜMÜ
3D VIEW OF THE MANİSA NEW ARCHAEOLOGY AND ETHNOGRAPHY MUSEUM
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1978 yılında eski Halkevi binasının küçük bir bölü-

münde kurulan müze, aynı binanın restore edilerek 

Kültür Merkezi hâline dönüştürülmesinden sonra 

1991 yılında teşhire açılmıştır. Ancak mevcut müze 

binasının, kültür merkezinin bir bölümünde olması 

ve büyüme imkânının olmaması, depo ve sergileme 

alanları açısından yetersiz hâle gelmesi nedeniyle 

çağdaş müzecilik anlayışına uygun yeni bir müze 

binası yapılması kararlaştırılmıştır.

Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden 

olan Yumuktepe ve Gözlükule kazılarından çıka-

rılan Neolitik, Kalkolitik ve Erken Tunç Çağı’na ait 

eserlerden başlayarak Osmanlı Dönemi sonuna 

kadar olan arkeolojik ve etnografik eserlerin ser-

gileneceği müzenin toplam kapalı alanı 7.500 m², 

sergileme alanları 2.500 m², depo alanları ise 1.500 

m²’dir. Müzede sergileme ve depo alanı, Kafeterya, 

Fuaye, Konferans Salonu, Çocuk Eğitim Atölyesi, 

Multivizyon Mekânı, Müze Mağazası, Kütüphane, 
İdarî Birimler, Atölyeler ve Laboratuvar yer almak-
tadır.

2013 yılında proje çalışmaları tamamlanmıştır. 2014 
yılında yapımına başlanacak olan müzenin, 2016 
yılında ziyarete açılması plânlanmaktadır.

MERSİN YENİ ARKEOLOJİ MÜZESİ
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MERSİN NEW ARCHAEOLOGY MUSEUM

The museum was originally established in a small 

section of the old Community House building 

in 1978. It was later restored after the building 

was transformed into a Cultural Centre and was 

re-opened to the public in 1991. However, as the 

existing museum building is located on a section 

of the cultural centre and is not possible to extend 

it and as it became insufficient in terms of sto-

rage and exhibition areas in time, it was decided 

to construct a new museum building in line with 

contemporary museology standards.

The museum will exhibit artefacts ranging from 

the Neolithic, Chalcolithic and Early Bronze Age up 

until the end of the Ottoman period which were 

excavated in Yumuktepe and Gözlükule excavati-

ons. The total indoor area of the museum will be 

7.500 m2  with an exhibition area of 2.500 m2 and a 

storage area of 1.500 m2. There will be a cafeteria, 
foyer, conference hall, children’s workshop, mul-
ti-vision area, museum shop, a library, administra-
tive unit, and workshops within the museum.

The project efforts have been completed in 2013. 
The museum, which will start being built in 2014 is 
planned to open by 2016.



MERSİN YENİ ARKEOLOJİ MÜZESİ’NİN ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNÜMÜ
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GİRİŞ HOLÜNÜN ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNÜMÜ
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TEŞHİR SALONUNUN ÜÇ BOYUTLU CANLANDIRMASI
3D REPRESENTATION OF THE EXHIBITION HALL
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TEŞHİR SALONUNUN ÜÇ BOYUTLU CANLANDIRMASI
3D REPRESENTATION OF THE EXHIBITION HALL
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Fethiye’deki ilk müze 1962 yılında, Depo Müze olarak 
faaliyetlerini yürütmüştür. 1987 yılından bu yana 
şimdiki yerinde müze olarak hizmet vermiştir. Ancak 
müzenin okullar bölgesinde sıkışıp kalması, depo (185 
m²) ve sergileme alanları (224 m²) açısından yetersiz 
hâle gelmesi ve 10 Haziran 2012 tarihinde meydana 
gelen depremde müzenin statik olarak zarar görmesi 
nedeniyle çağdaş müzecilik anlayışına uygun yeni bir 
müze binası yapılması kararlaştırılmıştır.  

Bakanlığımız ve Fethiye Belediyesi arasında 20 
Eylül 2012 tarihinde yapılan protokolle Fethiye 

İlçesi, Debboy mevkiinde yapılacak olan 5.000 m² 
kapalı alana sahip müze yapısında; 2.500 m² sergi-
leme alanı, 1.000 m² depo alanı ile Kütüphane, Çocuk 
Eğitim Atölyesi, Geçici Sergi Salonu, Kafeterya, Satış 
Birimleri, Toplantı Salonu, Atölyeler, Laboratuvar, 
İdarî Birimler ve Çok Amaçlı Salon yer almaktadır.

Müzede; Erken Tunç Çağı’ndan başlayarak Doğu 
Roma Dönemi sonuna kadar tarihlenen heykel, 
heykel başları, seramik, cam, metal ve sikkelerin 
oluşturacağı eserler ile bölge tarihi ve bölge kültürü 
hakkında önemli bilgiler sunan yazıtlar da buluna-

caktır. Bu yazıtlardan en önemlisi ve bölgenin Klâsik 
Dönem’deki halkının dili olan Likçe’nin çözümlenerek 
okunmasında önemli rol oynayan üç dilli yazıt da yer 
almaktadır.

Projeleri tamamlanma aşamasında olan müzenin, 
Fethiye Belediyesi sponsorluğunda, 2015 yılında ziya-
rete açılması plânlanmaktadır.

MUĞLA FETHİYE YENİ ARKEOLOJİ MÜZESİ
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MUĞLA FETHİYE NEW ARCHAEOLOGY MUSEUM

The museum in Fethiye was first opened in 1962 
and used as a storage museum initially. It has been 
opened to public since 1987. However, as it is stuck 
between schools and storage (185 m2) and exhibi-
tion areas (224 m2) became insufficient in time and 
as the museum was damaged during an earthqu-
ake on 10th, June 2012, it was decided to construct 
a new museum building in line with contemporary 
museology standards. 

A protocol was signed between our Ministry and 
Fethiye Municipality on 20th, September 2012. The 

museum will be constructed on an indoor area of 
5.000 m2 in Debboy District of Fethiye which will 
consist of a 2.500 m2 exhibition area, a 1.000 m2 
storage area, a library, a workshop for children, a 
temporary exhibition hall, a cafeteria, sales units, a 
meeting hall, workshops, administrative units and 
a multi-purpose hall.  

Statues, heads of statues, ceramics, glass and 
metal works and coins from Early Bronze Age up 
until Eastern Roman Period as well as inscriptions 
which offer rather significant information about 

the history and the culture of the area. The most 
important inscription is the one written in three 
languages which helped in decoding of Lycian, the 
language of the people during the Classical Period. 

Projects in the stage of completion of the mu-
seum, sponsored by the Municipality of Fethiye, is 
planned to open to visitors in 2015.



MUĞLA FETHİYE YENİ ARKEOLOJİ MÜZESİ’NİN ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNÜMÜ
3D VIEW OF THE MUĞLA FETHİYE NEW ARCHAEOLOGY MUSEUM
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Şanlıurfa ilinde bulunan mevcut müze binasının, 

depo ve sergileme alanları açısından yetersiz hâle 

gelmesi ve Haleplibahçe kazılarında ortaya çıkarılan 

mozaiklerin yerinde korunması için çağdaş müze-

cilik anlayışına uygun yeni bir müze binasının yapıl-

ması kararlaştırılmıştır. 2005 yılında Haleplibahçe 

Mevkii’nde yapılan altyapı çalışmalarında taban 

mozaiklerine rastlanmış, bunun üzerine 2007-2009 

yıllarında Bakanlığımız tarafından yapılan arkeolojik 

kazılar sonucu M.S. 5-6. yüzyıllara ait “Haleplibahçe 

Mozaikleri” ortaya çıkarılmıştır. Mozaikler; gerek işçi-

liği gerekse sanatsal özelliği ve üzerinde işlenen ko-

nuları ile imparatorluk sanatına eşdeğer niteliktedir. 

196.000 m² alana sahip Haleplibahçe Mevkii’nde, 

Şanlıurfa Belediyesi’nin Bakanlığımıza tahsis ettiği 

57.000 m² alan üzerinde yapılacak müze ve arkeo-

park, ülkemizin en büyük müzelerinden biri olacaktır.  

Arkeoloji Müzesi; 13.100 m² kapalı sergileme alanı, 

1.800 m² yeme-içme mekânı ve ticarî mekânlar, 

6.000 m² depo alanları olmak üzere 29.180 m² top-

lam kapalı alana sahiptir. Müzede ayrıca Toplantı 

Salonu, Çocuk Oyun Alanı, Kütüphane, Yeme-İçme 
Birimleri, Ticarî Birimler, Araştırma ve Uzman Odaları, 
Laboratuvar yer almaktadır.   

Haleplibahçe Mozaik Müzesi ise 3.500 m² zemin otu-
rum alanına 4.500 m² kapalı inşaat alanına sahiptir. 
Müzede Haleplibahçe mozaikleri sergilenecektir. 
Ayrıca hamam ve villa kalıntıları da koruma altına 
alınacak ve iki müze arasında arkeopark yer alacak-
tır.  10 Ağustos 2012 tarihinde temel atma töreni 
gerçekleştirilmiş olup her iki müzenin de 2014 yılında 
ziyarete açılması plânlanmaktadır.

ŞANLIURFA YENİ ARKEOLOJİ MÜZESİ, 
HALEPLİBAHÇE MOZAİK MÜZESİ VE ARKEOPARK
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ŞANLIURFA NEW ARCHEAOLOGICAL MUSEUM,
HALEPLİBAHÇE MOSAIC MUSEUM AND ARCHAEOPARK 

As the existing museum building in the City of 

Şanlıurfa became insufficient in terms of storage 

and exhibition areas and as the mosaics excavated 

in Haleplibahçe excavations need to exhibited and 

protected, it was decided to construct a new buil-

ding for the museum in line with contemporary 

museology standards. 

Floor mosaics were found during the infrastruc-

ture works conducted in Haleplibahçe District in 

2005. Upon this finding, excavations were condu-

cted by our Ministry between 2007 and 2009 and 

“Haleplibahçe Mosaics” from A.D. 5th and 6th cen-
turies. The craftsmanship, artistic qualities and the 
content of their inscriptions put these mosaics on 
par with the art of the Empire. 

The museum will be built on a land area of 
196.000 m² donated to our Ministry by Şanlıurfa 
Municipality, 57.000 m2 of which will be used to 
construct the museum and archaeopark.  

The museum consists of a 13.100 m2 indoor exhibiti-
on area, 1.800 m2 restaurants and commercial units, 
6.000 m2 storage area and has a total indoor area of 

29.180 m2. The museum will also include conference 
halls, playing ground for children, a library, recreati-
onal space, sales units, and research centers.

Haleplibahçe Mosaic Museum will be built on a base 
area of 3.500 m2 and indoor construction area of 
4.500 m2. Haleplibahçe mosaics will be exhibited. 
Additionally, the ruins of Turkish bath and villas will 
be preserved in the archaeopark between the two 
museums. The sad-cutting ceremany took place on 
10 August 2012 and both museums are planned to 
open to visit by 2014.



ŞANLIURFA YENİ ARKEOLOJİ MÜZESİ’NİN ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNÜMÜ
3D VIEW OF THE ŞANLIURFA NEW ARCHAEOLOGICAL MUSEUM
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ŞANLIURFA YENİ ARKEOLOJİ MÜZESİ’NİN ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNÜMÜ
3D VIEW OF THE ŞANLIURFA NEW ARCHAEOLOGICAL MUSEUM
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Topkapı Sarayı Müzesi Sur-i Sultanî Alanı içinde 

bulunan 2 ada, 37 parsel 127.551 m² tahsisli arazi 

üzerindeki yapılar (4’ü tescilli askerî depolar, sarnıç 

ve manastır) 18 Ekim 2011 tarihinde Millî Savunma 

Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza devredilmiştir. 

2012 yılında Topkapı Sarayı Müzesi Sur-i Sultanî 

Alanı içinde bulunan eski askeri bölgenin çevre 

düzenleme projeleri ve alandaki yapıların projeleri 

Bakanlığımız koordinesinde İstanbul İl Özel İdaresi 

tarafından hazırlanmaktadır. 

Sur-i Sultanî Alanı’nda bulunan 4’ü tescilli depo 
olmak üzere toplam 7 adet yapı; Sarnıç (İdarî 
Bina), Mehteran (Avlulu Tescilli Depo-1), Geçici 
Sergi, Konferans Salonu, Çocuk Eğitim Atölyesi, 
Yeme-İçme Mekânı vb. (Avlulu Tescilli Depo-2), 
Çin Porselenleri, Raht Hazinesi Seksiyonu (Tescilli 
Depo-3) ve Bağış Eserler, Taş Kitabeler, Saray 
Mobilyaları Seksiyonu (Avlulu Tescilli Depo-4) ola-
rak işlevlendirilmiştir. Topkapı Sarayı Müzesi’nin 
kullanımına verilerek sergileme alanlarının, ziyaretçi 
sirkülasyonunu rahatlatması beklenmektedir. 

TOPKAPI SARAYI MÜZESİ  SUR-İ SULTANÎ ALANI İÇİNDE BULUNAN 
YAPILAR (ASKERİ DEPOLAR) 

Tescilli Depo-1 kapalı inşaat alanı 3.339 m², Tescilli 
Depo-2 kapalı inşaat alanı 3.094 m², Tescilli Depo-3 
kapalı inşaat alanı 3.768 m², Tescilli Depo-4 kapalı 
inşaat alanı 3.181 m² ve Sarnıç kapalı inşaat alanı 
325 m² olmak üzere toplam kapalı inşaat alanı 
13.381 m²’dir. Bu alanda yer alan 4 deponun zemin 
oturum alanı ise 8.425 m² (avlu dâhil)’dir. 

2013 yılı başında onarım, teşhir-tanzim ve çevre 
düzenleme çalışmalarına başlanan yapıların, 2015 
yılında ziyarete açılması plânlanmaktadır. 
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The structures within Sur-i Sultanî area of Topkapı 
Palace Museum (4 of which are military storage, 
a cistern and a convent) have been transferred to 
our Ministry on 18th, October 2011 by Ministry of 
National Defence. The landscaping and creative 
planning operations, in what was for- merly a mili-
tary zone, are being executed by our Ministry in con-
junction with Istanbul Provincial Administration. 

7 structures, 4 of which are registered storage 
areas, in the Sur-i Sultanî area will be utilized as 
the following: Cistern (Administrative Building), 

Mehteran (Registered Storage-1), temporary 
exhibition and conference halls, educational 
workshops for children, restaurants (Registered 
Storage-2), Chinese Ceramics, Raht Treasury 
Section (Registered Storage-3) and Donated 
Artifacts, Stone Inscriptions, Palace Furniture 
Section (Registered Storage-4). The deployment of 
the aforementioned exhibition halls is expected to 
relieve the visitor circulation. 

The indoor construction area of the storage is as 
follows: Registered Storage-1: 3.339 m2, Registered 

TOPKAPI PALACE MUSEUM STRUCTURES
WITHIN SUR-I SULTANİ AREA

Storage-2: 3.094 m2, Registered Storage-3: 3.768 
m2, Registered Storage-4: 3.181 m2. 

The indoor construction area of the cistern is 325 
m2 and the total area is 13.381 m2. The base floor 
area of all storages (including the courtyard) is 
8.425 m2. 

The restoration, organization-exhibition and lan-
dscaping operations began in early 2013 and the 
museum is planned to open in 2015. 
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1970 yılından beri mevcut binasında hizmet veren 

müze binasının, depo ve sergileme alanları açısın-

dan yetersiz hâle gelmesi nedeniyle çağdaş müze-

cilik anlayışına uygun yeni bir müze binası yapılması 

kararlaştırılmıştır.

Erken Tunç Çağı’ndan Doğu Roma Dönemi sonuna 

kadar olan arkeolojik eserler ile Karun Hazinesi’ne 

ait eserlerin sergileneceği müzenin, toplam kapalı 

alanı 7.425 m², sergileme alanları 3.900 m², depo 
alanları ise 1.050 m²’dir.

Müzede Kafeterya, Fuaye, Konferans Salonu, 
Çocuk Eğitim Atölyesi, Multivizyon Mekânı, Müze 
Mağazası, Kütüphane, İdarî Birimler, Atölyeler ve 
Laboratuvar yer almaktadır. 

2012 yılında yapımına başlanan müzenin, 2015 yılın-
da ziyarete açılması plânlanmaktadır.

UŞAK YENİ ARKEOLOJİ MÜZESİ
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The present museum building, which was built in 

1970, is proven unsatisfactory in terms of storing 

and exhibition spaces, so it is determined to build 

another museum according to contemporary muse-

ology standards.

The items from Early Bronze Age to the Late 

Eastern Roman Empire and also the items from 

Karun Treasure will be exhibit in the museum where 

will have a closed area of 7.425 m2, exhibition areas 
of 3.900 m2, and storage areas of 1.050 m2. 

The museum will also contain a cafeteria, foyer, 
conference hall, children training workshop, mul-
ti-vision space, museum shop, library, executive 
departments, and studios. 

The construction of the museum building began in 
early 2012, and the museum will be opened in 2015.

UŞAK NEW ARCHAEOLOGY MUSEUM
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Van Müzesi’nin depo ve sergileme alanları açısından 
yetersiz hâle gelmesi ve 23 Ekim 2011 ve 9 Kasım 
2011 tarihlerinde meydana gelen depremlerde za-
rar görmesi nedeniyle çağdaş müzecilik anlayışına 
uygun yeni bir müze binası yapılması kararlaştırıl-
mıştır. Bu amaçla Van Valiliği tarafından projeleri 
hazırlanan Van Urartu Müzesi’nde Neolitik Çağ’dan 
Osmanlı Dönemi sonuna kadar olan eserler, kro-
nolojik sıra ile interaktif sunumlarla desteklenerek 
sergilenecektir.

Van Kalesi’nin kuzeyinde 52.948 m² alan üzerinde 
tasarlanan müze; 6.700 m² sergileme alanı, 1.650 
m² depo olmak üzere 12.500 m² kapalı inşaat alanı-
na sahiptir. Ayrıca müzede 2.200 m² açık sergileme 
alanı yer almaktadır.   

11 Eylül 2012 tarihinde temel atma töreni gerçekleş-
tirilmiş olup müzenin 2015 yılında açılması plânlan-
maktadır.

VAN URARTU MÜZESİ
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It is decided to build a new museum building accor-
ding to contemporary museology due to the fact 
that the building could not meet the demands in 
terms of storage and capacity of exhibition halls 
as a result of damages in earthquakes dated  23rd, 
October 2012 and 9th, November 2012. In this case, 
the items from Neolithic Era to Late Ottoman Period 
will be exhibited in chronological order and with 
interactive presentations at Van Urartu Museum 
whose projects were prepared by Governorship of 
Van. 

The museum is estimated to be built on the nort-
hern side of Van Castle (area 52.948 m2) and include 
a 6.700 m2 exhibition halls, 1.650 m² storage with an 
indoor construction area of 12.500 m2. Additionally, 
the museum will include a 2.200 m2 outdoor exhi-
bition area. 

The groundbreaking was held on 11th, September 
2012  the museum is planned to open in 2015. 

VAN URARTU MUSEUM
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