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Müze Nedir?
Bulundukları kentin prestij yapıtlarından olan müzeler; tarihi
eserleri tespit eden, bilimsel yöntemlerle açığa çıkaran, inceleyen,
değerlendiren, koruyan, tanıtan, sergileyen, eğitim programları
aracılığıyla tarihi eserler konusunda halkı bilinçlendirerek
toplumun kültür düzeyini yükseltmeyi amaçlayan eğitim, bilim ve
sanat kurumlarıdır.

Tarihi Eserler Müzelere Nasıl Kazandırılır?
Bilimsel araştırma, sondaj ve kazılar yoluyla veya satın alma, bağış,
zoralım (mahkeme kararı ile) veya bir başka müzeden devir yolu ile
kazandırılmaktadır.

Tarihi Eserleri Bulanlara İkramiye Verilir mi?
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer üstünde, yer altında ve su
altında bulunan “taşınır” nitelikteki tarihi eserleri yasal süre içerisinde
ilgili mercilere haber verenlere 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu hükümleri ve müze uzmanlarının eserlere ilişkin
değerlendirmeleri çerçevesinde ikramiye ödenmektedir.

Özel Müze Kurmak İsteyenler Ne Yapmalıdır?
Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ve
vakıflar, Kültür ve Turizm Bakanlığından izin almak şartıyla her
çeşit kültür varlığından oluşan koleksiyonlar meydana getirebilir
ve müzeler kurabilirler. Bu müzeler, taşınır nitelikte kültür varlığı
bulundurabilir ve teşhir edebilirler. “Özel Müze” kurmak isteyenler
kurulacak müzenin kuruluş amaçları ve faaliyet konularını belirten
bir yazı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına başvururlar. Özel müzelere,
istendiği takdirde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca bilimsel ve teknik
konularda destek sağlanmaktadır.

Taşınır Kültür Varlığı Ticareti
2863 sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince tasnif ve tescil dışı
bırakılan ve devlet müzelerine alınması gerekli görülmeyen taşınır
kültür varlıklarının ticareti, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak
ruhsatname ile yapılabilir.

Söz konusu faaliyetle uğraşan ruhsatname sahibi işletmeler;
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce görevlendirilen
uzmanlar, müfettişler, ilgili Müze Müdürlüğü yöneticileri ya da
uzmanları tarafından her zaman denetlenebilir.

Müzelerin Ziyaret Saatleri
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı ülkemiz genelindeki müzeler
pazartesi günleri hariç haftanın her günü ziyarete açıktır.
Ancak ziyaretçi yoğunluğu olan, bölgesel ve mevsimsel olarak
değişkenlik gösteren, turizm potansiyeli yüksek bazı müzeler
pazartesi günleri de ziyarete açık tutulmaktadır. Ayrıntılı
bilgi Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ya da
www.turkishmuseums.com internet adreslerinden öğrenilebilir.

Müzekart
Halkımızın müze ve örenyerlerimize olan ilgisini daha da
arttırmak ve kültür bilincini yükseltmek amacıyla 18/06/2008
tarihinden itibaren “Müzekart” uygulamasına geçilmiştir.
Müzekart ile bir yıl boyunca Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı
tüm müze ve örenyerleri ücretsiz ziyaret edilebilmektedir.
Müzekart, belirli bir meblağ mukabilinde Kültür ve Turizm
Bakanlığına bağlı müzelerden, www.muze.gov.tr veya
www.turkishmuseums.com adresinden ya da telefona indirilen
mobil uygulamadan temin edilebilmektedir.

Okul-Müze İlişkileri
Çocuklarımız için tarih ve kültür eğitimini
desteklemek amacıyla müzelerde yaz
okulu etkinlikleri, çocuk şenlikleri,
çeşitli alanlardaki atölye
çalışmaları, drama
gösterileri, seminerler,
konferanslar, geçici
sergiler, toplantılar,
konserler, özel gün
ve gecelerin yanı sıra
kültürel amaçlı geziler
yapılarak müze ve koruma
bilinci aşılanmaktadır.
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