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Müzede Eğitim: Pera Müzesi Örneği 

 

Dr. Öğr. Üyesi Lale YILMAZa 
a Mersin Üniversitesi, Mersin / Türkiye 

Özet 

Günümüzde müzeler, kalıcı koleksiyon ve süreli sergilere dayanarak hazırladıkları eğitim programları ve atölye 

çalışmalarıyla her yaştan ziyaretçinin gezi deneyimini ilgi çekici ve öğretici bir seviyeye taşımayı amaçlamaktadır. 

Geleneksel anlamda müze ziyaretçisi, müze içinde yönlendirme tabelaları ve açıklama panoları ile kendi gezisini 

oluşturabilen pasif bir konumdadır. Çağdaş müzecilikte ise güncellenen eğitim programları aracılığıyla ziyaretçinin 

etkin ve üretebilen bir katılımcıya dönüşmesi hedeflenmektedir.  

Çalışmanın amaçları; Pera Müzesi kapsamında Türkiye’deki vakıf müzelerinde düzenlenen eğitim programları ve 

atölye çalışmalarını içerik ve uygulama açısından incelemek, uluslararası çağdaş müzecilikte müzede eğitimin yararı 

ve geleceği üzerine genel bir değerlendirme yapmaktır. Çalışmanın diğer bir amacı ise üniversitelerin Turist Rehberliği 

bölümü öğrencilerine özgü hazırlanan eğitim ve staj programlarıyla müze rehberliği uzmanlığına yönelmelerini 

sağlamaktır. Bu kapsamda Suna-İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’ndeki eğitim programları incelenmiştir. Pera Müzesi, 

eğitim uzmanları eşliğinde katılımcılara yönelik çeşitli etkinlikler ve atölye programları düzenlemektedir. Çalışmada 

alanyazın taraması, görüşme, gözlem, değerlendirme yöntemleri kullanılmıştır. Pera Eğitim programlarının içeriği ve 

müzeye ait ziyaretçi istatistikleri değerlendirilmiştir.  

Çalışma sonucunda; Pera Müzesi’nde müze eğitimlerinin yenilenen ve geliştirilen programlarla sürdürüldüğü ve müze 

ziyaretçilerinin belirli bir oranının bu eğitimlere katılmakta olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada üniversitelerin Turist 

Rehberliği bölümü öğrencilerine müze rehberliği ve müzede eğitim konularında uzmanlık kazandırılabileceği 

önerilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Müzede eğitim, turist rehberliği, turizm, müze, ziyaretçi. 

 

Museum Education: The Case of Pera Museum 

 

Abstract 

Today, the museum aims to bring the visiting experience of visitors of all ages to an interesting and instructive level 

with educational programs and workshops prepared based on permanent collections and temporary exhibitions. In the 

traditional sense, the museum visitor is in a passive position, who can create his/her own visit by the help of museum 

signposts and explanatory panels. 

In contemporary museology, it is aimed to transform the visitor into an active and producing participant through the 

updated educational programs.  

The objectives of the study are examining the educational programs and workshops which are held at the museum 

foundations in Turkey in terms of the content and pratice, to make a general evaluation on the benefits and future of 

museum education in international contemporary museology and it aims to indicate the students of Tourist Guidance 

departments to museum guidance expertise with education and internship programs.  
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In this context, the education programs in Suna-İnan Kıraç Foundation Pera Museum were examined. Pera Museum 

organizes various activities and workshop programs for participants in the context of educational experts. In the study, 

literature research, interviewing, observation and evaluation methods were used. The contents of the Pera Museum 

programs and the visitor statistics of the museum have been evaluated. In the results of study; it is determined that 

museum education is maintained by innovated and developed programs and a certain proportion of museum visitors 

are participating to these educational programs at the Pera Museum. It is suggested that the students of the Tourist 

Guidance Department of the Universities can gain expertise in museum guidance and museum education. 

Key words: Museum Education, tourist guidance, tourism, museum, visitor.  

 

Giriş 

Müzeler toplumun yararına geliştirilen, kurgulanan ve toplumsal yaşamın içinde yer alan kurumlardır. 

Geleneksel olarak müzelerin göz önünde bulundurulan ilk işlevleri koruma ve sergilemedir. Uluslararası Müzeler 

Konseyi’nin (ICOM) müze kurumu tanımı şöyledir: “Toplumun ve gelişiminin hizmetinde olan, halka açık, insanlığın 

ve çevresinin somut ve somut olmayan kültürel mirasını toplayan, koruyan, araştırma yapan, bilgiyi paylaşan, eğitim, 

çalışma ve zevk alma amacıyla sergileyen, kâr düşüncesinden bağımsız, sürekliliği olan bir kurumdur.” 

(http://icom.museum/the-vision/museum-definition/). Bu bağlamda müze kurumunun günümüzdeki işlevleri: korumak, 

incelemek, değerlendirmek ve sergilemek biçiminde özetlenmektedir (Atagök, 2000: 83). Müzelerin yurt içi ve yurt 

dışı ziyaretçilerin ilgisine açık nitelikte, geniş tarihsel ve güncel koleksiyonlara sahip olmasının yanı sıra, bu 

koleksiyonların sergilenmesi, sunulması ve ziyaretçilere aktarılması aşamaları günümüzde eğitim işlevine uygunluğu 

bakımından önem taşımaktadır.  

  Geleneksel anlayışta müze ziyaretçileri, kurum içinde yönlendirme levhaları ve açıklama panolarıyla 

gezilerini kendi ilgileri doğrultusunda yönlendirerek kendilerini eğiten bir topluluk olarak görülmekteydi. Günümüzde 

ise müze ziyaretçileri, özellikle çocuk-genç öğrencilerin ve ailelerin daha etkin olduğu bir müze deneyimine katılmayı 

tercih etmektedirler. Müze kurumunun çeşitli etkinliklerine veya sanatsal anlamda üretici atölye çalışmalarına 

katılmakta olan ziyaretçi, müzenin etkin bir öğesi olarak değerlendirilmektedir. Müzelerin büyük bir bölümünü 

oluşturan öğrenciler, ziyaret deneyimlerini aileleriyle veya okul gruplarıyla gerçekleştirmektedir. Aileyle 

gerçekleştirilen müze ziyaretlerinin, müzelerin yetişkin ve çocuklar için hazırladıkları programlara katılımlarıyla etkin 

ve öğretici, diğer bir deyişle etkin ve iletişim odaklı olduğu görülmektedir. 

 Günümüzde müzelerde gerçekleşen bu dönüşümden yola çıkılarak müzede eğitim veya müzede öğrenme 

kavramları ortaya çıkmıştır. Müzede öğrenme, klasik eğitim-öğretimden ayrılan kendine özgü niteliklere sahiptir. 

Müzelerde düzenlenen programlar için atölye çalışması veya müzede eğitim, öğrenme, deneyimleme sözcükleri tercih 

edilmektedir. Müzeler sahip oldukları alan ve sunum olanakları bakımından öğrenmenin deneyimsel ve kalıcı niteliğe 

getirilebildiği kurumlardır. Müzede sergilenen sanat yapıtlarının atölye çalışmalarıyla yeniden üretilerek 

yorumlanması, benimsenmesini ve anlaşılırlığını kolaylaştırmaktadır. Bu bakımdan öğrenciler için müze eğitim 

programlarının, geleneksel eğitim kurumlarından daha farklı, ilgi çekici ve ilham verici bir öğrenim deneyimi sunması 

müzelerin geleceği ve kültür varlıkları konusunda bilinçlenme sağlaması bakımından önemli bir konudur. Müzelerin 

alan / uzam olarak değerini ortaya çıkaran asıl nitelik, bilgi akışının deneyimlenerek sağlanmasıdır. Bu bilgi akışını 

sağlayan ise sanat, tarih, bilim ve teknoloji konularını kapsayan koleksiyon ve sergileri oluşturan eserler, yapıtlar veya 

nesnelerdir. Müzede eğitim, okulların eğitim programlarıyla birlikte yürütüldüğünde ve okulların düzenlediği öğrenci 

ziyaretleriyle gerçekleştirildiğinde kalıcı bir öğrenme sağlaması planlanan uzun bir süreçtir. 
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Müzede eğitim yoluyla gerçekleştirilen deneyim uygulanabilirliğiyle her yaş grubunun ilgisini çekecek çok 

boyutlu bir sistemdir. Müzede eğitim yalnız öğrenci gruplarının değil, her yaştan katılımcının el becerilerini, el-zihin 

koordinasyonunu ve yaratıcı düşünme gücünü destekler. Türkiye’de uluslararası müzelerde uygulandığı gibi her bir 

müzenin kendine özgü atölye çalışmalarıyla ve eğitim programlarıyla müzede eğitim sürecini üretmesi söz konusudur.  

Türkiye’de özellikle 2000’li yılların başlarında kısa sürede sanat kurumlarının, özel müzelerin ve vakıf 

müzelerinin kurulması, kültür ortamında önemli bir dönüşümün gerçekleşmesini sağlamıştır. Çalışmada örnek olarak 

seçilen Pera Müzesi, uluslararası müzecilik anlayışıyla kurulmuş, toplumun her kesimine ulaşan programlarla müzede 

eğitim uygulamalarını düzenli olarak uygulayan öncü müzeler arasındadır. 

Çalışmada, Pera Müzesi örneğinden hareketle Türkiye’de uygulanan müze eğitim ve atölye çalışmaları 

içerikleri doğrultusunda toplumdaki etki alanları, günümüz müze ziyaretçisine katkısı konuları araştırılmıştır. 

Literatürde yer alan uluslararası müzecilik anlayışına yönelik çalışmalar ve bu çalışma için hazırlanan araştırma 

soruları kapsamında Türkiye’de seçilen müze örneği yoluyla çağdaş müzecilik anlayışı değerlendirilmiş ve öneriler 

sunulmuştur.  

 

1. Literatür ve Araştırma Soruları 

1.1. Müzede Eğitim 

Günümüzde müzelerin geçmişten farklı olarak birçok işlevi birarada gerçekleştirdiği görülmektedir. Atagök 

(2000), müze kurumunun günümüzdeki işlevlerini korumak, incelemek, değerlendirmek ve sergilemek biçiminde 

özetler. Müze ziyaretlerinde temel düşüncenin, müzeye gelen halka yabancılık çektirmemek, onu çeşitli yöntemlerle 

tekrar tekrar müzeye getirmek, çok duyarlı ve bilinçli programlarla geliştirilmiş bir halkla ilişkiler anlayışına 

dayandığını belirtmiştir (Atagök, 1999). Ancak müzeler yalnızca koleksiyonların sergilendiği mekanlar olmanın 

ötesinde bilginin paylaşıldığı yerlerdir ve müzeler özellikle sistematik bilgiye ulaşılabilecek eğitim laboratuvarları 

olarak işlev kazanırlar (Akyol ve Akyol, 2015).  Müzeler, koruma işlevinin ön planda olduğu durağan kurumlar olmak 

yerine, eğitimin ön planda olduğu kurumlar konumuna gelmiştir.  Çağdaş müzecilik anlayışında etkinlikler, toplumun 

çeşitli kesimleri dikkate alarak yapılmalı, müze içerisinde eğitim gerçekleşirken, halk kesimine etkinlikler yoluyla 

ulaşılması gerektiği vurgulanmaktadır (Yaşar, 1999). 

Günümüz müzeciliği dört yaklaşımdan oluşmaktadır: “Sanal Müze”, “Dokunulabilir Müze”, “Mobil Müze” ve “Vakıf 

Müzeciliği” (Keleş, 2003). Sanal Müzeler internet üzerinden izleyicilerine ulaşırken, Dokunulabilir Müzeler replika 

eserlerin etkinlikler kapsamında ziyaretçiyle buluşturulmasını temel alır. Mobil Müze, gezici müze olarak 

tanımlanabilir ve müzenin kurum binası dışı etkinliklerde de var olabileceğini gösterir. Vakıf Müzeciliği ise 

bağışçıların desteğiyle kurulmakta ve geliştirilmektedir. 

Patchen (2006), müzelerdeki aile programlarının başlıca özelliklerini şöyle özetlemiştir: Bu programlar 

genellikle oyun içerikli, eğlenceli bir süreç geçirilebilen, sosyal etkileşim kurulabilen etkinliklerdir. Ailelerin müzede 

öğrenim süreçleri, çocuk ve yetişkinlerin yaş gruplarına göre biçimlenir. Müzede aile bireyleri yaşlarına göre farklı 

yollarla öğrenme deneyimini yaşarlar. Aileler müzede kendi deneyimlerini, kendi gözlemleri ve değerleriyle 

oluştururlar.  

Hooper-Greenhill, müzelerin güncel işlevleri ve müzede eğitim konusunda çalışmalarda bulunmuştur. 

Hooper Greenhill (2006), müzede öğrenme veya öğrenimin, ucu açık, çok-boyutlu ve kişi temelli olduğunu 

vurgulamıştır. Müzede geçen süre içinde ziyaretçiler (veya öğrenci grupları) müze ortamını, müze alanını, 

koleksiyonları, sergileri, etkinlikleri ve sosyal etkileşimleri deneyimlemektedir: “Müzelerde öğrenme potansiyeli, 
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müze koleksiyonunu oluşturan nesnelerden öğrenmeyi, müzelere ilişkin ve müzelerin ne yaptığına ilişkin öğrenmeyi 

içermektedir. Bu potansiyelin gerçekleştirilmesi müzeler ile öğretmenler arasında dikkatli ve ayrıntılı planlamayı ve 

işbirliği içinde çalışmayı gerektirmektedir.” (Hooper-Greenhill, 1999: 134). Henüz 20. yüzyılın ilk yarısında 

Montessori tarafından geliştirilen ve aynı adı taşıyan eğitim yöntemi, çocuk bireyi merkeze alarak öğrenmeyi özgür 

deneyimle destekler (Montessori, 2004).   “Montessori eğitiminin felsefesi çocuğa bağımsız olmayı sağlayacak ve 

gelişimini destekleyecek en uygun çevreyi hazırlamakla beraber çocukların toplumsal ve duyusal gelişimlerini 

destekleyerek gelecek yaşamlarında başkalarına, çevrelerine, kendilerine saygı duyan, sorumluluk sahibi, toplumla 

uyum içinde yaşamlarını sürdüren bireyler olmalarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.” (Mutlu, Ergişi, vd., 2012: 

113-128). 

Shabbar (2001), öğrencilere yönelik uzun ve sıkıcı konuşmalardan çok, Montessori yönteminin 

uygulanmasının yararını vurgular ve önceden hazırlanmış bir çevrede seçim ve hareket özgürlüğü verilerek çocukların 

duyuları(nı) araştırmayla geliştirmeleri sağlanması gerektiğini, bunun da öğretici malzeme kullanarak ve yönlendirme 

ile gözlemi bir arada tutarak olabileceğini belirtir.  

Kelman (1995), müze veya sanat galerilerinin öğrenci gruplarının ziyaretleri genel olarak şu aşamalardan oluştuğunu 

belirlemiştir: İlk olarak, programın tanıtımının (veya pazarlanmasının) etkili olması ve kurum ile okulların arasındaki 

iletişim düzeyini içermektedir. İkinci olarak, okul gezilerinin organizasyonuna odaklanmaktadır. Üçüncüsü, seansların 

sonucu olarak öğrenmenin kalitesinin değerlendirilmesidir. Dördüncü olarak ise öğrencilerin ve öğretmenlerin ziyareti 

değerlendirmelerine işaret etmektedir. 

Müzede eğitimin sürdürülebilirliği konusunda ise, müze etkinliklerine katılımın okul eğitimiyle birlikte 

yürütüldüğünde kalıcılığının artabildiği öne sürülmüştür. Okullarda soyut bir biçimde öğretilen bazı bilimsel kavram 

ve kanıtların bilim müzelerinde somut ve interaktif bir sunumla kalıcı olarak öğrenilebilecek duruma getirilmesi 

olanaklıdır (Şener, 2016). 

Müzede uygulanan eğitim programlarının çocuklara sağladığı temel katkılar üzerine Çakır İlhan ve 

Okvuran (2001), özellikle çocukları daha etkin hale getirdiğini, çocuğun görüp, dokunabildiğini, kokladığını, aletleri 

tutabildiğini ya da araçları kullanabildiğini, okuldaki soyut bilgileri somutlaştırdığını belirtir, çocuklar müzede okuldan 

daha bağımsız olarak çalışabilmekte, çocukların geçmişle bugün arasında bağlantı kurarak tarihe karşı bir iç görü 

kazandığına, çocuklara ve yetişkinlere daha zevkli eğlenceli bir eğitim ortamı sağlandığına dikkat çeker. Müzeler ve 

yaratıcılık arasındaki bağın, eğitim stratejilerinin sıklıkla daha etkin ve daha bilinçli bir biçimde yaratıcı pratiği de 

akılda tutarak gerçekleştirilmeye gereksinim duyduğu vurgulanmaktadır (Norris ve Tisdale, 2013).  

Müzede kalıplaşmış programlara ve tekrara dayalı atölye çalışmalarının aksine, müze programlarının 

esneklik ve geliştirilebilirlik özelliklerine dayalı olarak gereken değişikliklerin yapılmasının ziyaretçilerin öğrenilmesi 

istenilen içeriğe ulaşmalarını üst düzeyde sağlayacağı açıktır (Heine, 2006). Müze ziyaretlerinin sonuca ilişkin 

değerlendirmesi ise öğrenci ve öğretmenler tarafından verilen geribildirimler aracılığıyla gerçekleşir. Bu nedenle 

geribildirim alınması sürecin değerlendirilmesi ve sürekliliğin sağlanması bakımından son derece önemlidir. Müzede 

eğitim programları ve atölyelere katılım erken yaşlardan başlayarak düzenli bir biçimde gerçekleştirildiğinde 

sonuçların daha etkili ve kalıcı olması beklenmektedir. 

 

1.2. Araştırma Soruları 

Türkiye’de çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusunda hazırlanan sorularda, müzede eğitim programlarının 

teknik, içerik ve talep edilen geribildirim örneği ile uygulanabilirlik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
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Pera Müzesi örneğinin değerlendirildiği çalışma kapsamında müze yetkilisi aracılığıyla Pera Eğitim 

katılımcılarına ilişkin şu konulardaki soruların yanıtları araştırılmıştır: 

1.  Pera Eğitim’e hangi yaş aralığındaki öğrenciler katılmaktadır? 

2. Öğrencilere müze görevlileri tarafından verilen eğitim programları, atölyelerin içeriği nelerdir, eğitimi gerçekleştiren 

müze personelinin özellikleri nelerdir? 

3. Ziyaret planlaması nasıl ve hangi saatlerde gerçekleştirlmektedir? 

4. Okul öğretmenleri veya yöneticilerinden alınan bir geri bildirim örneği sağlanabilir mi? 

2. Yöntem 

Çalışmada, Nitel Araştırma deseni kullanılmış, alanyazın taraması, görüşme, veri değerlendirme 

tekniklerinden yararlanılmış, betimsel analiz yapılmıştır. Betimsel Analiz, çeşitli veri toplama teknikleri ile elde 

edilmiş verilerin daha önceden belirlenmiş temalara göre özetlenmesi ve yorumlanmasından oluşan bir nitel veri analiz 

türüdür. Araştırmacı doğrudan alıntılara yer verebilmektedir. Elde edilmiş olan bulguların özetlenmesi ve 

yorumlanması amaçlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Müze Eğitim Programları Sorumlusu’ndan görüşme 

formu yaklaşımı doğrultusunda dört adet araştırma sorusu e-posta yoluyla iletilerek yanıtlar elde edilmiştir. Eğitim 

içeriği ve uygulaması ile ilgili olarak Müze Eğitim Programları Sorumlusu tarafından iletilen yazılı metin ve 

yönlendirilen web sitesi aracılığıyla ilgili yazılı ve görsel kaynaklara ulaşılmış, geri bildirim örneği ise müze eğitim 

bölümü arşivinden iletilmiştir. Konu alınan müzenin özellikle öğrenci ziyaretçilere yönelik kurduğu etkileşimsel 

iletişimin müze yönetimi ve düzenlenen programlar ekseninde sınırlandırılmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında ise 

müzenin ziyaretçi – katılımcılarıyla görüşme yöntemiyle eğitim programlarının etkisi üzerine değerlendirme 

gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.   

2.1. Çalışmanın Amacı 

Uluslararası müzecilik alanında uzun yıllardır uygulanmakta olan ve yararı görülen müzede eğitim 

programları ülkemizde sayılı özel ve vakıf müzesi tarafından sistemli bir biçimde uygulanmaya başlanmıştır. 

Çalışmada 2000’li yılların başlarında İstanbul’da kurulan ve çağdaş müzecilik anlayışını uygulayan vakıf müzelerinde 

düzenlenen eğitim programları ve atölye çalışmalarının incelenerek günümüz müzelerinde öğrencilere yönelik eğitim 

programlarının yararı ve geleceğine ilişkin genel bir değerlendirme ve yorumlama yapılması amaçlanmaktadır.  

2.2. Bulgular  

 Pera Müzesi, öncü vakıf müzeleri arasında olması ve kuruluş yıllarından başlayarak öğrenci grupları için 

profesyonel anlamda özel çalışmalar gerçekleştirmesi nedeniyle araştırma kapsamına alınmıştır. Pera Müzesi, 8 

Haziran 2005’te Suna ve İnan Kıraç Vakfı tarafından kurulmuştur.  

Ziyaretçiler için eğitim programları şu yaş grupları için düzenlenmektedir:  

Pera Çocuk: 4-6 yaş ile 7-12 yaş  

Pera Genç: 13-17 yaş 

Pera + : 18 yaş ve üzeri 

Öğretmenlere Yönelik Atölyeler 

Okul Grupları: Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul, Lise 

Pera Engelsiz: İşitme Engellilere, zihinsel engellilere, bakımevinden gelen ziyaretçilere (60 yaş ve üzeri) 

yönelik gruplar, (http://www.peramuzesi.org.tr).Okul gezisi biçiminde gerçekleştirilen öğrenci ziyaretlerine ilişkin 

edinilen bilgiler şu başlıklar altında toplanmaktadır:  
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 Öğrencilerin yaş aralığı; Okul Grupları (Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise), Pera Engelsiz: 

Zihinsel Engelli Öğrenciler olarak belirtilmiştir.  

 Öğrencilere müze görevlileri tarafından verilen eğitim programları ve atölyelerin tanım ve 

içeriği, eğitimi gerçekleştiren personel; Pera Müzesi’nin bünyesinde müze eğitmenleri tarafından 

eğitim ve atölye programları gerçekleştirilmektedir. Öğrenci gruplarının gezileri, müze 

kapsamında yer alan üç ayrı sergileme ve koleksiyon kapsamında düzenlenmektedir.  

Müzede 2018 yılında sürdürülen atölye çalışmalarında “Suna ve İnan Kıraç Vakfı koleksiyon sergileri ve 

Pera Müzesi süreli sergileri kapsamında farklı temalar üzerinden ya da sergide yer alan sanatçıların eserlerinden yola 

çıkarak tasarlanan bu atölyelerde çocuklar görerek, dokunarak, koklayarak, interaktif bir şekilde deneyimleyerek 

keşfetmektedirler. Müzede 4-6 yaş gruplarındaki çocuklar;  boya, parafin, kolaj, kil, heykel, rölyef, papye maşe (kağıt 

hamuru heykel), kukla, portre, daldırma mum, soyut fotoğraf çalışmaları, atık malzemelerden enstrüman tasarımları, 

stop-motion tekniğiyle video, linol baskı, kahveden kağıt tasarımı, dana derisi ile gölge oyunu figürleri, beden 

perküsyonu, teknoloji, dans, ytong beton taşından heykel gibi değişik malzeme ve tekniklerin kullanıldığı çalışmalarla 

öğretici ve eğlenceli bir sanat deneyimi kazanıyorlar. Aynı zamanda yaratıcı drama yöntemlerini kullanarak çocukların 

rol yapma, doğaçlama ve oyunla, müzeyi yaşayan bir mekan olarak deneyimlemelerini sağlayan, müze bilinçlerini ve 

estetik becerilerini geliştirecek çalışmalar” gerçekleştirilmektedir (https://www.peramuzesi.org.tr/Egitim-Programi/4-

6-yas/215). Atölye programlarında 7-12 yaş grubunda ise “stop-motion tekniğiyle video, linol baskı, kahveden kağıt 

tasarımı, gölge oyunu, beden perküsyonu, 3 boyutlu yazıcı teknolojisi, dans, ytong beton taşından heykel gibi değişik 

malzeme ve tekniklerin kullanıldığı çalışmalarla öğretici ve eğlenceli bir sanat deneyimi yaşatılması amaçlanmaktadır. 

Aynı zamanda yaratıcı drama yöntemleri kullanılarak çocukların oyun, rol yapma ve doğaçlama ile müzeyi yaşayan bir 

mekan olarak deneyimlemeleri sağlanarak müze bilinçleri ve estetik becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. 

Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri: Kalıcı koleksiyon sergisinin müze uzmanı eşliğinde gezilmektedir. 

Öğrencilerin kendi seçtikleri objelerin resmini çizerek model hamuru ile objelerin üç boyutlu replikalarını oluşturarak 

öğrenci gruplarının etkin bir biçimde katılımı sağlanmaktadır. 

Kahve Molası: koleksiyon sergisinde ise öğrenciler ilgili müze bölümü gezisinin ardından kil malzemeden 

kendi fincan tasarımlarını üretmektedir. 

Kesişen Dünyalar: 17. yüzyıldan 19. yüzyıla Elçi Portreleri ve Elçilerin Sanat Koruyuculuğu:  

26 Şubat-25 Mart 2012 tarihleri arasında düzenlenenen sergiyle birlikte öğrenciler için gerçekleştirilmiş bir 

Pera Eğitim atölye çalışmasıdır.  

“Elçilerin, elçiliğin, ve ressamların anlatılacağı sergi turu, kısa süreli isim kartı aktivitesi ardından, resimler 

üzerine hem tarihsel hem teknik çerçevede kısa bilgilerin aktarılmasıyla devam etti. Atölye çalışması, sergi turunun 

ardından dağıtılan eskiz kağıtlarına çocuklardan beğendikleri bir eserden eskiz almaları istendi. Atölyede ise, çocuklar 

klasik resim sanatının temel araçlarını tanıdılar ve eskizleri tuvallere aktararak, tempra ve akrilik boyalarla 

renklendirdiler. 7 – 10 yaş grubu, şövale, tuval, palet gibi resim sanatının teknik unsurlarıyla tanışırken sergiyi kendi 

yorumlarıyla canlandırdılar. 11 – 12 yaş grubu, resim sanatında kurgulamanın, yerleştirmenin ve renk seçiminin 

önemini, sergi salonunda eskizini aldıkları resimleri tuvale aktararak deneyimlediler.” 

(https://www.peramuzesi.org.tr/images/pdf/pera-egitim/2012/04_KesisenDunyalar.pdf) 

Pera Müzesi’nde öğretmenlere yönelik atölyeler de düzenlenmektedir. Bu atölyeler öğretmenlere müzeyi 

tanıtmayı, öğrencilerine aktarabilecekleri deneyimlere aracılık etmelerini ve öğretmenin öğrencileriyle 
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gerçekleştireceği ziyaret deneyiminin anlam taşımasını amaçlamaktadır. (http://www.peramuzesi.org.tr/Egitim-

Gruplari/Guncel) 

 Müze ziyaret planlaması; Müzede en az 10 en fazla 25 kişilik grupların oluşması ve öğrenci gruplarının 

gezileri için rezervasyon gerektiği belirtilmiştir. 

Okul Grupları için Hafta İçi Eğitim Programı Saatleri şöyledir: 

Perşembe / Cuma: 10:00 – 11:30 / 11:30 – 13:00 / 13:00 – 14:30 

 Okul öğretmenleri veya yöneticilerinden alınan geribildirim örneği; Pera Müzesi’nde bazı eğitim 

kurumlarının öğrencileri kendi okullarının Sosyal Yardımlaşma Kulüpleri aracılığıyla engelli öğrenci okul 

gruplarıyla eşzamanlı olarak beraber ziyaret programları da düzenlenmektedir. Konuyla ilgili olarak 

İstanbul’da özel bir lisenin rehber öğretmeni tarafından gönderilen geribildirim ise müzede eğitim 

programlarının yararına işaret etmektedir: 

“İki yıldan bu yana katıldığımız atölye çalışmaları daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da çok verimli 

geçti. Saint Michel Lisesi Sosyal Yardımlaşma Kulübü olarak Mert Karahan Özel Eğitim Okulu ve Üsküdar Özel 

Eğitim Okulu ile dörder kez olmak üzere Müge Hanım’ın gerçekleştirdiği atölye çalışmalarına katıldık. Farklı gelişen 

bireylerle biraraya gelen öğrencilerimizin öncelikle Müge Hanım’ın liderliğinde müze ziyareti gerçekleştirmesi 

sonrasında ise görülen eserlerin atölyede tekrar yorumlanması öğrencilerimiz açısından çok keyifli çalışmalar 

olmuştur. Bir yandan müzede sergilenen tüm sergileri görme şansı elde ederlerken, diğer yandan Müge Hanım’ın da 

kendilerine inisiyatif vermesi ile atölyelerde engelli arkadaşlarına liderlik etme becerisini de kazanmalarına katkı 

sağlanmıştır. Ayrıca daha önceki yıllarda olduğu gibi Eda Hanım’ın iletişimi başlatma, sürdürme başarısı bizler 

açısından çalışmayı kolaylaştıran ve keyifli hale getiren bir unsurdur. Çalışmaların başlangıcında tüm görüş ve 

önerilerimizin dikkate alınarak hazırladığı takvimde olası ihtimalleri de gözönüne alarak sürekli iletişim halinde 

olması, çalışma öncesi etkinlikleri hatırlatması ve ortaya çıkan aksiliklerin giderilmesinde gösterdiği profesyonellik 

çalışmanın sürekliliğini sağlayan önemli unsurlardır. Pera Müzesi yetkililerine tüm bu çalışmalar için teşekkürlerimizi 

sunuyoruz.” 

Örnek olarak sunulan geribildirimde öncelikle müze eğitim uzmanıyla gerçekleştirilen müze ziyareti ve 

ardından eserlerin atölyelerde yeniden yorumlanması Pera Müzesi etkinliklerinin iki aşamasını özetlemektedir. Ayrıca 

geribildirimde söz edilen diğer etkinlik ise, müze ile iki farklı okuldan öğrenci gruplarının bir araya getirilmesi yoluyla 

öğrenciler arası interaktif iletişimin gerçekleştirilmesidir. Müze eğitim programında öğrencilerin inisiyatif almalarına 

ve liderlik yapmalarına izin verilmesi öğrencilerin etkinliklere katılmaları ve görev almaları bakımından dikkate 

değerdir. Müzenin programın oluşturulmasında ve gerçekleştirilmesinde okullar ile işbirliği içinde olması, ayrıca 

program içeriğinin farklı toplumsal katman ve özellik taşıyan öğrencileri kaynaştırması ve bunu bir uyum içerisinde 

gerçekleştirmesi önem taşımaktadır. 

2017 yılı ile 2018 yılı ilk altı ay içinde her yaştan toplam ziyaretçi sayısı ile kaç ziyaretçinin okulların Pera Eğitim’e 

katıldığına ilişkin sayısal veriler Müzenin ilgili biriminden sağlanmıştır.  

Pera Müzesi’nin 2017 ile 2018 Mayıs ayına kadar toplam ziyaretçi ve Pera Eğitim katılımcı sayısı şöyledir:  

Yıl Toplam Ziyaretçi 

2017 (12 ay) 149.108 

2018 (10 Mayıs 2018) 53.964 

       Yıl Pera Eğitim katılımcı sayısı 

2017 (12 ay) 4851 

2018 (10 Mayıs 2018) 3187 
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 2017 yılında Pera Eğitim katılımcı sayısı, toplam ziyaretçi sayısının % 3,2’sini oluşturmaktadır. 

 2018 yılında 10 Mayıs 2018 tarihine kadar, Pera Eğitim katılımcı sayısı, toplam ziyaretçi sayısının % 

5,9’unu oluşturmaktadır. 

 Pera Eğitim katılımcı sayısı yaş aralığı belirtilmeden sununlmuştur. 

Belirtilen yıllar içinde toplam ziyaretçi sayısı içinde Pera Eğitim’in düzenli bir biçimde gerçekleştirildiği, 

toplam ziyaretçi sayısı içinde belirli bir ortalamayı koruduğu ve sürdürdüğü anlaşılmaktadır.  

Sonuç ve Öneriler 

Pera Müzesi’nde; 

 Müze gezileri uzmanlar eşliğinde, müzenin tanımı, kapsamı ile müze gezisi gerçekleştirilmektedir. Eğitim 

programları ve atölye çalışmaları konularında uzman müze çalışanları tarafından uygulamaya 

geçirilmektedir. 

 Atölye çalışmalarında ve eğitim programlarında öğrenci etkindir ve sanat eserlerini yeniden oluşturarak 

yorumlayarak deneyimlemektedir. “Hands-on”, yani bir düşüncenin, bir olgunun ya da bir olayın bir kaynak 

tarafından, yalnızca görsel ve işitsel değil, dokunma duyusunu da ekleyerek edinilen algı süreçleri (Atasoy 

2001: 35-38) biçiminde tanımlanan eğitim programları uygulanmaktadır. Bu bağlamda okul öncesi eğitimde 

uygun ortam ve beş duyunun kullanımının etkin olduğu çağdaş yöntemlerin kullanımına işaret etmektedir. 

 Öğretmenler için gezi öncesi müze tanıtımları yapılmakta, eğitim programlarının iletişim içinde yürütülmesi 

sağlanmaktadır. Bu bakımdan öğretmenlerin müze eğitimini ve içeriğini kavraması bakımından ön tanıtım 

yararlıdır. 

 Öğrencilere yönelik etkinlikler, ziyaretçi sayısını artırmakta öğrencilerin ailelerinin de müzeye 

yönelmelerini sağlamaktadır. Öğrencilere yönelik etkinlikler aileler için de müzeyi bir çekim merkezi 

durumuna getirmektedir.  

 Müze atölye çalışmaları kültürel mirası koruma bilinci, sanata ilgi ve koleksiyon farkındalığı 

kazandırmaktadır. 

Ülkemizde düzenlenen müze eğitim ve atölye programlarına ilişkin önerilerimiz şöyle özetlenebilir: 

 Örnekleri sunulan müze eğitimlerinin ve atölye çalışmalarının yaygınlaşması ve Türkiye’deki müzelerin 

tümünü kapsayacak sistemli bir uygulamaya geçilmesi yararlı olacaktır. Devlet müzelerinin, özel ve vakıf 

müzelerinin birbirlerini tamamlayıcı biçimde süreklilik taşıyan, öğrencilerin algılarını ve ilgilerini 

yükselterek merak uyandıran, bilgiyi keşfetmeyi destekleyen, koleksiyon bilincini aşılayan, çağdaş anlamda 

yenilikçi ziyaret programları hazırlamaları toplumun genç nüfusu için müzeleri bir çekim noktası konumuna 

getirecektir. 

 Öğrenciler için müze ziyaretlerinin içerik ve kapsamının hazırlanmasında turizm, kültür ve eğitim 

konularında uzmanlardan oluşturulacak bir komisyon tarafından danışmanlık sağlanabilir. Bu yönde öğrenci 

merkezli, ziyaretçinin eleştiren ve soru soran özelliklerinin artırıldığı bir yaklaşım uygulanmalıdır (Hooper-

Greenhill 2000: 150). 

 Müze rehberliği alanında üniversitelerin Turist Rehberliği bölümlerinin ders programları pedagojik eğitim 

formasyonlarıyla desteklenerek çocuk ve genç öğrenci gruplarına yönelik çalışabilecek rehberlerin 

yetiştirilmesi ve müzelerde staj çalışmalarıyla öğrenci grupları için müze rehberliği uzmanlık eğitimi 

gerçekleştirilebilir. 
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Mersin’i Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Bölge Algıları 

İle Tavsiye Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

 

Öğr. Gör. Murat ÖZDAMARa , Öğr. Gör. Dr. Mehmet ŞİMŞEKb  
a Mersin Üniversitesi Mersin/TÜRKİYE 

b Mersin Üniversitesi Mersin/TÜRKİYE 

Özet 

Ülkemiz sahip olduğu tarihi ve kültürel değerler açısından oldukça yüksek bir kültür turizmi potansiyeline sahiptir. 

Ancak yapılan bilimsel araştırmalar göstermektedir ki bu potansiyelden yeteri kadar yararlanılamamaktadır. Oysa 

kültür turizmi turizm çeşitleri içerisinde en fazla gelir getiren turizm çeşitleri arasında yer almaktadır. Kültür turizmini 

geliştirmenin yollarından bir tanesi de kültür turizmine katılanların bölgeye yönelik algılarının belirlenmesi ve bu 

algılarının pozitif yönde geliştirilmesidir. Çünkü araştırmalar göstermektedir ki olumlu bölge algısı ile tavsiye 

davranışı ve/veya tekrar ziyaret etme eğilimi arasında pozitif yönlü bir ilişki mevcuttur. Bu amaçla bu çalışmada 

öncelikle Mersin’i ziyaret eden kültürel turistlerin bölge algılarının olumlu mu ya da olumsuz mu olduğunun 

belirlenmesi, sonrasında ise bu algının katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın bir başka amacı ise katılımcıların bölge algıları ile tavsiye davranışı arasında 

bir ilişki olup olmadığının belirlenmesi olarak belirlenmiştir. 

15 Haziran 2018 ile 15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Mersin’i ziyaret eden 299 katılımcıdan elde edilen veriler 

üzerinde yapılan frekans analizi ve açıklayıcı faktör analizi sonucunda Mersin’i ziyaret eden yerli turistlerin Mersin’e 

yönelik bölge algılarının olumlu olduğu tespit edilmiştir. Yine veriler üzerinde yapılan T testi ve ANOVA testi analizi 

sonucuna göre katılımcıların bölge algılarının onların cinsiyet, medeni hal, meslek ve gelir durumlarına göre bir 

farklılaşma göstermediği, ancak yaş ve eğitim durumlarına göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Veriler üzerinde 

yapılan regresyon analizi sonucunda tespit edilen bir başka durum ise katılımcıların bölge algıları ile tavsiye davranışı 

arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğudur. 
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Research on The Correlation Between Regional Perceptions and 

Recommendation Behavior of the Domestic Tourists Visiting Mersin 

 

Abstract 

Turkey has a high potential for cultural tourism in terms of its historic and cultural qualities. But, scientific researches 

indicate, this potential cannot be used sufficiently. However, cultural tourism is among the most revenue generating 

types of tourism.  One of the ways for improving cultural tourism is; identifying the perceptions of the participants of 

the cultural tourism towards the region and developing these perceptions positively.   Researches show positive 

correlation between favorable regional perception and recommendation behavior and/or revisiting tendency.  This 

study primarily aims to identify if the regional perceptions of the cultural tourists are favorable or unfavorable and 

                                                                        

 


