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GİRİŞ

Müzeler bilimsel, kültürel, sanatsal ve tarihi özelliği ve önemi olan eser ve objeleri
toplayan, koruyan, yorumlayan, sürekli ya da geçici sergilerle halkın hizmetine sunan
kurumlardır. Müzelerin, halkın geneline hizmet vermenin yanı sıra, çeşitli araştırmacıların ve
farklı uzmanların ihtiyaçlarına da cevap vermek gibi değişen misyon ve amaçları vardır. Müze
çalışanları, müze ziyaretçileri, bilim adamları, tarihçiler, öğrenciler, eğiticiler, yerel, merkezi
kamu ve özel müze yöneticileri gibi farklı bakış açılı paydaşları olan müzelerin farklı amaçları
olması ve bu amaçlara hizmet eden kurumlar olarak algılanması kaçınılmazdır. Bazıları
müzelerin misyonunu bilginin artırılarak yaygınlaştırılması sonucu toplumun eğitilmesi ve
entelektüel kapasitesinin arttırılmasına katkı yapmak olarak algılarken, bazıları müzeleri
entelektüel bir eğlence ve zaman geçirme mekânı olarak görmekte, bir başka kesim ise
müzeleri araştırma merkezleri olarak değerlendirmektedir.
Kamu ya da özel müze yöneticileri, müzelerinin bilimsel, kültürel, sanatsal ya da
tarihi olma özelliklerini de göz önüne alarak bu amaçların tümüne ya da bazılarına ulaşmaya
çalışırlar. Tüm bu amaçları yerine getirirken en önemli hedefleri toplumu etkilemeyi
sürdürebilmek hatta arttırabilmektir. Bunun gerçekleştirilebilmesi ise finansal
performanslarının yaşamlarını sürdürebilmesine olanak sağlamasıyla mümkündür.
Müze koleksiyonlarının amacı ve yorumlanması konusunda görüş ayrılıkları olmakla
birlikte hemen herkesin katıldığı misyonları ise eserlerin gelecek nesillerin yararlanabilmesi
için korunup, muhafaza edilip sergilenmesidir. Yaşlanan belgelerin, yapıların, sanat ve
kültürel eserlerin bozulmasını engellemek ve geciktirmek ciddi bir uzmanlık, itina ve maliyet
gerektirir. Dolayısı ile müzelerinin misyonu ne olursa olsun, müze yönetici ve çalışanları,
misyon beyanında belirtilen hizmetleri maliyet etkin bir şekilde kamu yararını en üst düzeyde
sağlayacak şekilde yerine getirmek ve bu konuda hesap verebilir olmak durumundadır.
Müze idarelerinin bu amaçları yerine getirmek için küratör, koleksiyon
yöneticileri/kayıtçıları, programcılar/eğiticiler, sergi tasarımcıları, iletişim/halkla ilişkiler
uzmanları, restorasyon uzmanları, bina yöneticileri, finans yöneticileri ve denetçileri gibi
geniş yelpazede yetkinliklere sahip ve müzelerin yasal ve etik profesyonelliği içinde çalışacak
kişilere ihtiyacı vardır. Tüm bu müze çalışanlarının ise, müzelerinin belirtilen kurumsal
misyon ve amaçlarına ulaşmak için çalışmaları beklenmektedir.
Geleceğin müze çalışanlarını eğitmekle sorumlu olan en önemli paydaşlardan biri
olan üniversiteler ise çok zorlu ve çetin bir görevle karşı karşıyadır. Yukarıda sayılan
özellikler ve yetileri geleceğin müze yönetici ve çalışanlarına kazandıracak müfredatı
geliştirmek ve çeşitli müzelerde hali hazırda çalışmakta olanların gelişimini sağlamak ve
mevcut yetkinliklerini arttırıcı sertifika ve sürekli eğitim programları hazırlamak
gerekmektedir.
Bilginin büyük bir hızla dijitalleşmesi, dijitalleşen bilginin depolanma kapasitesinin
giderek artması, müzeleri durağan(statik) “eser koleksiyonları”nın sunulduğu mekânlar
olmaktan öteye götürerek, internet ortamında sanal sergilerin, koleksiyonların yüksek
çözünürlüklü görüntü formatında incelendiği, çalışıldığı ve araştırıldığı bir noktaya
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getirmiştir. Bütün bu gelişmeler müzelerin verdiği hizmet yelpazesini genişletip, geliştirirken
hem müze çalışanlarına verilecek temel ve sürekli eğitimin kapsamı, hem de müze
profesyonellerinin sertifikasyonu konusunda ek talepler ortaya çıkarmıştır.
Çeşitli türde ve büyüklükteki müzeler, hem ülkemizde hem de dünyanın çeşitli büyük
ve küçük şehirlerinde, kasabalarda hatta kırsal kesimde yer almaktadır. Genellikle müzelerin
türü ve büyüklüğü koleksiyonları ile belirlenmekte olup, müzeler, güzel sanatlar, uygulamalı
sanatlar, folklor, arkeoloji, antropoloji, etnografya, biyografi, kültürel tarih, bilim, teknoloji,
çocuk müzeleri, doğa tarihi gibi birçok türü kapsayan büyük kuruluşlar olabileceği gibi, belli
konu, yer ya da kişi özelinde küçük kuruluşlar da olabilmektedir. (Bu türlerin içinde daha da
özelleşmiş olabilirler, modern sanat müzeleri, folklorik sanat, yerel tarih, askeri tarih müzeleri
gibi).
Her ülkede ve dünyadaki müzelerin çeşitliliği ve farklı amaçlara hizmet ettiği
düşünüldüğünde müze profesyonellerine istenen nitelikleri kazandıracak eğitimin verilmesi ve
onların gerekli yasal ve etik hesap verebilirlik standartlarıyla donatılması oldukça zorlu ve
sorumlu bir görev olarak ortaya çıkmaktadır.
Bu projenin amacı Türkiye’deki müze profesyonellerine yukarıda sayılan ilkeler
ışığında mevcut durum analizini de göz önüne alarak politika tasarımı için bir yol haritası
çizmek ve çeşitli türdeki, büyüklükteki ve farklı amaçları olan müzelerde çalışanların kapasite
inşası için bir eğitim/öğretim modeli geliştirmektir. Bu amaçla gerçekleştirilecek etki
değerlendirmesi politika yapıcılara uygulanabilecek farklı seçeneklerin sonuçlarını
değerlendirerek amaçlarına en iyi hizmet edecek modellerin seçimini yapmalarını sağlamak
ve yapılan seçimin şeffaf bir biçimde neden tercih edildiği hesabı vermek olarak
tanımlanmıştır.
Aşağıda sunulan rapor, proje kapsamında gerçekleştirilen “Alan Araştırması”, “Etki
Analizi” ve bu iki çalışma ışığında önerilen “Politika Eksenleri”, “Uygulama Modeli” ve
örnek “Eğitim Modülü” önerilerini içermektedir.
Proje sürecinde yapılan çalışmalarda başta ilgi ve desteğini güçlü bir şekilde
hissettiren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü olmak
üzere, proje ortaklarımıza” ve diğer katkı sağlayanlara teşekkürlerimizi sunarız.

Müze Profesyonelleri Projesi Ekibi
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BÖLÜM

1

POLİTİKA EKSENLERİ

1.1 Genel Değerlendirme
Günümüzde kültür varlıklarının sergilenmesi ve müzecilik, turizmin en önemli
girdilerinden birini oluşturmaktadır. Turizmin giderek daha rekabetçi doğası göz önüne
alındığında, rekabetçi gücü artırmak ve korumak için politika ve stratejilerin geliştirilmesi
önemli bir rol oynamaktadır. Burada kritik olan faktör, bu değerlerin hedef marka olmasında
tüm paydaşların bu süreçte sorumluluklarını yerine getiriyor olmasıdır.
Müzeler gerçek anlamda birer destinasyon olup; bilimsel, kültürel, sanatsal ve tarihi
özelliği ve önemi olan eser ve objeleri toplayan, koruyan, yorumlayan, sürekli ya da geçici
sergilerle halkın hizmetine sunan kurum olma ötesinde; ülkelerin uluslararası rekabetinde
temel bir aktör haline gelmiştir. Küresel organizasyonlar kültürel, sanatsal ve tarihsel
özellikleri her tür küresel politika alanında öze almaktadır. Buna paralel olarak, müzelerin ve
müzenin koruduğu eserlerin anılan küresel politikalara etki ettiği ve edeceği açıktır.
Bugün müzeler ülkelerin gelir kaynaklarını yaratan kurumlar olarak da önemli bir
misyonu üstlenmek durumunda kalmış ve turizm olgusunun merkezinde tanımlanmış
durumdadır. 3S olarak tanımlanan (sun-sea-sand) güneş-deniz-kum bileşenleri günümüzde
pazarlanabilir olmaktan çıkmış, ülkelerin turizm pazarlama stratejilerinin odağına kültür,
kültürel miras ve tarih oturtulmuştur.
Ülkemizde beş yıllık dönemde Turizm gelirlerinin her yıl yüzde 7,8 oranında
büyüyeceği öngörüsü yapılmaktadır. Bu büyüme oranı ile birlikte 2018 yılında turizm
gelirinin 40,8 milyar dolara ulaşması hedeflenmektedir. 2014-2018 döneminde ülkemizi
ziyaret eden turist sayısının yıllık ortalama yüzde 4,6; turizm gelirlerinin ise yüzde 7,1
oranında artması öngörülmüştür. Resmi makamlarca yapılan öngörü ve stratejik yaklaşımların
pratiğe dönme sürecinde kentler ve değerler iç rekabetin de birer paydaşı haline gelecektir. Bu
durumda “müzeler”in, kentlerin “marka değerini” tanımlayacak olması, müzeciliğin çağdaş
ve bilimsel yollarla turistik değer/ürünlere rekabetçi avantajlar kazandırması stratejisi de
olmazsa olmaz bir gereklilik olarak görülmektedir.
Daha önce ifade edildiği gibi bu projenin temel amacı müze çalışanlarının
profesyonel becerilerinin geliştirilmesi ile ulusal müzecilik sektörünün çağdaş ve profesyonel
düzeyde etkinliğini geliştirici kapasitenin inşa edilmesidir. Bu bağlamda kısa ve orta vade
politika ve aksiyon planları yapılarak gelişim süreci tasarlanmaktadır. .
Bu noktada esas olan; mevcut durumun insan kaynakları düzeyinde yetkinlikleri ile
bu yetkinliklerin uygulamalarda hangi sonuçları doğurduğunun tespiti, sonrasında da varılmak
istenen hedefe gitmek için gerekli gelişim ve iyileşmenin bir bütün olarak tasarlanmasıdır. Bu
tasarım sürecinde ise kaynaklar, kısıtlar ve uluslararası iyi uygulama örneklerinin referans
alınması, gerçekçi ve uygulanabilir mekanizma ve programların belirlenmesi doğrudur.
Mevcut durum ve alan araştırması sonuçları genel çizgileri ile değerlendirildiğinde
ana problem cümlelerini oluşturmayı besleyecek temel bulgu değerlendirmeleri aşağıdadır.
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Müze profesyonellerine yönelik olarak hazırlanacak olası eğitim programlarının
öncelikli olarak; mevcut çalışanların profesyonelleştirilmesi, müzenin bir ekonomik değer
olarak konumlanmasının algılanması, iletişim, pazarlama ve dinamik yönetim için beceri ve
teknik/taktik gelişim için odaklanması gereklidir. Mesleki eğitim yapısı «Yönetim»,
«Pazarlama» ve «İletişim» ana temaları dikkate alınarak modüler olarak düzenlenmeli, içerik
konusunda başta İşletme, İletişim ve Eğitim Fakülteleri olmak üzere ilgili üniversiteler ve
fakültelerle işbirliği yapılmalıdır. Hazırlanacak mesleki eğitim programı pilot olarak seçilecek
(statü, coğrafya ve/veya birleşik) kişiler üzerinde uygulanarak nicel verilere dayalı etkinlik
ölçümü yapılmalıdır. Bu noktada üniversiteler yöntem, teknik, içerik ve ölçmeye dair özgün
modeller için destek sağlamalıdır.
Bilişim destekli eğitimler için yöntem seçiminde ise “bilişim ortamı” uzaktan
öğretim değil; bir “elektronik öğrenme mecra” olarak dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda
Akademik destek ile sağlanacak «kaynak erişimi» ve sayısal ortamda yer alan bilgilerden
derlenen «kaynak doküman paylaşımı» yaygınlaştırılabilecektir. Sanal Müzecilik ve IT
alanlarında «kullanıcı odaklı tasarım» yaklaşımı dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda Sanal
Müzecilik olgusu bir eğitim ana başlığından ziyade; envanter düzenleme ve iletişim aracı
olarak “tedarik edilip işletilebilecek bir enstrüman” olarak düşünülmelidir.
Bürokratik ve hukuki kısıtlar ile olası hantallıklar dikkate alınarak; eğitim
organizasyonunun Bakanlık yapısı içinde ENSTİTÜ MODELİ bir sürekli eğitim ve hizmet içi
eğitim merkezi biçiminde düzenlenmesi etkin ve çabuk dönüş sağlayacak en uygun
örgütlenme olarak görülmektedir. (TODAİ Türkiye-Ortadaoğu Amme İdaresi örneği
değerlendirilmelidir). Eğitim etkinliğinin ölçülmesi için öncelikli olarak mevcut erişilebilir
bulguların envantere dönüştürülmesi; yıllık bazlı performans ile ilişkilendirilmesi ve
nicel/sayısal düzeyde tespit edilerek; planlanacak kazanım ve sonuçların bu çerçevede «ölçme
değerlendirme modeli» ile çakıştırılması gereklidir. Diğer bir ifade ile eğitim programlarının
değerlendirmesi, uygulama pratiklerinin “sonuçları” esas alınarak geliştirilmelidir.
Müze Profesyonelleri, önerilen Enstitü ve Üniversite işbirliği ile «el kitabı» ve
«referans doküman» üretmeye yönelmeli, yayınların sayısal ortam da dâhil yaygınlaştırılması
organize edilmelidir. Ayrıca müze desteği ile araştırmacılarının ürettiği/üreteceği yayınların
çıktıları fiziksel ve sayısal ortamda «kütüphane»leştirilerek kullanıma açılmalıdır
Müzecilik için THESARUS (meslek özgün kavramsallaştırma) geliştirilmeli ve
yaygınlaştırılmalıdır
Araştırma bulguları ile yukarıda belirtilen temel değerlendirmeler birlikte
incelendiğinde ise ülkemizde çağdaş müzeciliğin geliştirilmesi/iyileştirilmesine yönelik
strateji ve politikaları belirleyecek 4 ana problem cümlesini şu şeklide ifade etmek uygun
olacaktır.
1.
2.
3.
4.

Müzelerin konumlanması ile ilgili tanımsızlık
Yönetsel yöntem ve uygulama eksiği
İnsan kaynakları alanında yetkinlik /yeterlilik eksiklikleri
Paydaş etkileşimi sorunları
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Mevcut durum ve etki analizleri sonucunda, iyileştirilebilecek alanlar için
oluşturulacak aksiyonlara dair politika önerileri; “yapı”, “mevzuat”, “fon oluşturma ve
yönetimi” ile ”insan kaynakları kapasitesinin güdülenmesi (motivasyon) boyutu”nun yarattığı
“kısıtlar” da göz önüne alınarak irdelenmiştir. Aşağıda bulgular ve analizler ile çağdaş
müzecilik yaklaşımını belirleyen yaklaşımlar bir arada değerlendirilmekte olup; ilgili öneriler
ile birlikte sunulmaktadır.
Özetle; projenin ilk iki çıktısı Alan Araştırma Raporu ve Etki Analizi çerçevesinde
oluşturulan “Politika Eksenleri, Model ve Modül Önerileri” ile “Uygulama Portalının model
çerçevesindeki yeri ve işlevi” aşağıda özetlenmektedir. Diğer bir ifade ile; “Çağdaş Müzecilik
Uygulamaları için Sistemik Bir Model” adı altında önerilenler, mevcut durum ve etki
analizleri sonucunda, iyileştirilebilecek alanlar için politika ve uygulama önerilerini
kapsamaktadır.

1.2 Çağdaş Müzecilik Uygulamaları için Sistematik Bir Model
Yukarıda belirtilen dört problem cümlesi sistematik bir modelin de bileşenlerini
oluşturmaktadır. Etkin ve uygulanabilir bir sistem tasarımı için “müze”nin kendini
tanımlaması ve konumlandırması, stratejik yönetim için bir yöntem tasarımı, elindeki insan
kaynağının kapasite ve yetkinliklerinin geliştirilmesi ile paydaş etkileşimi ile sürdürülebilir ve
geliştirilebilir yapının oluşturulması gerekmektedir.
MÜZE KONUMLANMASI - TANIM BOYUTU : Çağdaş Uygulamalar ve
Gelişim Yönleri
Günümüzde tüm oluşum ve yapılar küreselleşme olgusu paralelinde iki döngü
bileşkesinde konumlanabilmektedir. Bu döngülerden ilki “Uluslararası” düzeyden “Yerel”e
yönelen, iletişim ve teknoloji çerçevesinde ekonomik baskılar ile rekabet koşullarını dikte
eden bir talep döngüsüdür. İkincisi ise “Yerel”den “Uluslararası”na yönelmiş, kültür, vizyon,
kaynaklar ve stratejilere dayanan bir arz döngüsü olarak belirginleşmektedir. Kurumlar ve
kuruluşlar bu iki döngünün uyumlu olduğu keşişim noktalarında konumlanabilmekte, gelecek
yolculukları ise bu iki döngüdeki değişim ve gelişimlere paralel biçimde etkilenmektedir.
Müzeler misyonları, içerikleri ve yapıları gereği 3 ana eksende yaşamak durumundadır.
Şekil 1 : Müze Misyon Eksenleri

Geleceğe Işık Tutma

Bir Destinasyon
olarak Turizme
katkı sağlama

Geçmişe Yolculuk
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Belirtilen bu üç eksenin bileşkesi müzelere “geçmişin delillerini koruma”, “kültürel
mirası geleceğe taşıma” ve “yerelden küresele bu envanteri sergileme, tanıtma ve pazarlama”
yönlerinde profesyonel yöntemleri kullanarak birer destinasyon olmayı yönetebilmeyi
emretmektedir. İki yönlü bu ilişki müzelerin misyonu kadar; turizm ve tanıtım ulusal
politikalarının da müzeleri destekleme/besleme sorumluluğuna yönelik hazırlanmasını
gerektirmektedir. Raporun Ekler Bölümü’nde arka plan ve kavramsal dayanak bilgisi olarak
turizm, tanıtım, marka imajı, algı yaratma, imaj pazarlama, rekabetçilik ve müzecilik ilişkisi
detaylarıyla anlatılmaktadır.
Günümüz koşulları çerçevesinde çağdaş müzecilik; stratejik yönetim, iletişim,
pazarlama, sosyoloji ile bilişim disiplinleri ve bunların alt bileşenleriyle doğrudan ilişkili hale
gelmiştir. Bu ilişki; beraberinde çağdaş yöntem ve tekniklerin kullanımı gerekliliği
paralelinde profesyonel ve vizyoner insan kaynağı ile çalışma zorundalığını da beraberinde
getirmektedir.
Şekil 2 : Müzelerde Konumlanma

•

talep

Talep Yönü
Hizmet Sunumu Yönü

Bugün müzeler 5 temel konumlanma düzeyi ile karşı karşıyadır. Bunlar Münferit
(Kampüs), Yerel, Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası düzeylerdir. Müzelerin konumlandığı
düzeyler faaliyet ve etkinlik stratejileri ile yönetim/işletim modellerini etkilemektedir.
Yukarıdaki Bölüm’de belirtilen 4 temel problemden ilki mevcut durumda “müzelerin
konumlanması ile ilgili tanımsızlık” olarak belirtilmiştir. Daha geniş bir çerçeve ile
bulgularda müzelerin misyon ve amaç tanımlarının genel geçer tanımlar olduğu, kendilerinin
özelliğini, diğerlerinden hangi düzeyde olursa olsun farklılığının ne olduğu, dolayısı ile hedef
kitlelerinin kimler olması gerektiği ve hedef kitlelerini çekmek için ne gibi faaliyetler
yürütmeyi düşündükleri açıkça tanımlanmadığı tespit edilmiştir. Bu eksikliğin giderilmesi
müzelerimizin yukarıdaki şekilde özetlenen, her bir müzenin genel konumunun ne olduğunu
saptaması ve vizyonunu, bir sonra geçmeyi planladıkları düzeyin ne olduğunu, talepleri yerine
getirecek şekilde hizmet vermeleri gerektiğinin bilinciyle mümkündür.
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Bu noktada mutlak olan; düzey ne olursa olsun “o düzeyin gerektirdiği stratejik
yönetim modeli”nin uygulanmasıdır. Diğer bir ifade ile düzeyler ne olursa olsun “müzeler
stratejik yönetim metotlarını kullanmalı, bir üst düzeye geçebilmek için ise üst düzeyin
gerektirdiği koşullara uyum sağlamalıdır”. Bu bağlamda müzelerin kendi özellik ve güçlü
yanlarına göre özgün yönetim plan ve programları yapmaları gerekmektedir.
Yukarıdaki şekilde gösterildiği biçimde müzeler;
Münferit (kampüs) Düzeyinde

Veri toplama, veri analizi ve değerlendirme, operasyonel program,
öz-değerlendirme

Yerel Düzeyde

Politika geliştirme, stratejik
(kıyaslama) tekniği kullanma

Bölgesel Düzeyde

Rekabetçi tasarım, tanıtım ve PR (halkla ilişkiler) planları yapma,
Konumlanma tekniği kullanma

Ulusal Düzeyde

Ulusal kültür, eğitim ve tanıtım politikalarına uyum ve katkı
sağlama, turizme yönelme, lansman faaliyetlerine bulunma

Uluslararası Düzeyde

Destinasyon ve Marka yönetimi

planlama

yapma,

Benchmark

süreçlerini üstlenmek durumundadır. Bu süreçlerin evrilmesi bütünsel olarak
değerlendirildiğinde
müzenin
“tekillikten
öncülüğe,
öncülükten
belirleyiciliğe,
belirleyicilikten rekabetçi önderliğe, önderlikten müstakil destinasyon markalaşmasına” bir
yolculuk yapma sürecini yöneteceği görülecektir. Bu yolculuk boyunca konumlanmaya
dayanak oluşturacak yönetsel uygulama araçları ise aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
Şekil 3 : Müzelerde Gelişim Aşamaları ve Politika Uygulamaları

Yukarıda açıklanan ve şematik olarak gösterilen tespit ve devinimler “müzelerin
kendini tanımlaması” kavramının doğru “misyon” tanımı ile özdeş olduğunu göstermektedir.
Her müze münferiden bir gelişim yolculuğu başlatmak, bu yolculuğun “kampüs” düzeyinden
“uluslararası destinasyon” düzeyine yönünü de bir yol haritası ile belirlemek durumundadır.
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Misyonun doğru tanımlanabilmesi sistemin/organizasyonun (kamu için burada
bütüncül Bakanlık stratejileri esas alınmalıdır) elindeki kaynaklar ve avantajlarını iyi ve etkin
yönetebilmesini sağlayacaktır. Her bir müze bulunduğu düzeyi (yerel, bölgesel, ulusal,
uluslararası) veri ve analize dayalı olarak değerlendirebildiğinde operasyonel rol, görev, olası
politika ve uygulama planlarını “konumu/misyonu” ile uyumlu biçimde faaliyet
programlarına dönüştürebilecektir. Faaliyet programlarının doğru yapılabilmesi ise
beraberinde mali kaynakların etkin ve doğru kullanımı ile hesap verebilirliği sağlanabilen bir
“ilerleme/gelişme süreci” oluşturacaktır.
Müzelerimizin her biri kendi münferit konumları, olanakları, avantajları ve kaynakları
ile bütüncül müzecilik gelişimine hizmet etmek durumundadır. Kültürel, coğrafi, teknolojik
vb. etkiler başta olmak üzere farklı dış etkenlerin, her müzenin misyon ve konumlanmasını
farklılaştıracağı açıktır. Ancak yukarıda belirtildiği biçimde analitik ve somut gerçeklere
dayanan yönetim tasarımlarının yapılabilmesi, müzenin münferit gelişimini sağlarken, ülke ve
Bakanlık makro strateji, amaç ve hedeflerine hizmet etme misyonu da beraberinde
getirecektir.
“Tanım ve konumlanma” ile “yönetsel tasarım”ın yapılması tek başına sistematik bir
çözüm değildir. Önemli olan yönetsel tasarımı hayata geçirecek ve misyon/konumlanma
odaklı gelişme yolculuğunu yürütecek insan kaynağının yetkinliklerinin de doğru tespiti ve
geliştirilmesidir.
İNSAN KAYNAĞI BOYUTU: Çağdaş Müzecilikte İnsan Kaynakları
Alanında Geliştirilmesi Gereken Yetkinlikler
Problem tanımı olarak belirtilen 4 temel problemden bir diğeri ise “İnsan
kaynakları alanında yetkinlik /yeterlilik eksiklikleri” olarak belirlenmiştir. Bu noktada ilk
ortaya çıkarılması gerekli nokta “Çağdaş Müzecilikte profesyonel İnsan Kaynağının
sahip olması gerekli yetkinliklerin neler olduğu”dur.
Uluslararası boyutta müze profesyonelleri için bazı yetkinlik ve görev tanımları
geliştirmiştir (ICOM-Uluslararası Müzeler Konseyi). AB çerçevesinde Müze
profesyonelleri için hazırlanmış el kitabında (2008) ülkelerin kendi bünyelerine
uyarlanacak bir organizasyon şeması verilmektedir. Şema hiyerarşik yapıdan ziyade
fonksiyonel ilişkileri göz önüne almaktadır.
Buna göre müzeler





Müze Yöneticisi/Direktörü
Koleksiyonlar ve Araştırma
Ziyaretçiler
Yönetim, idare ve tesisler

birimlerinden oluşacak biçimde tanımlanmaktadır. Şemada tanımlanmış müze
profesyonelleri birimlerinin içermesi gereken meslekler listesi de verilmektedir.
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Şekil 4 : ICOM – Uluslararası Müzeler Konseyi
Müze Organizasyonu ve Meslekler Şeması (2008)

Küratör
Envanter koordinatörü
Kayıt sorumlusu
Koruyucu (consevator)
Küratör asistanı
Dokümantasyon merkezi yöneticisi
Sergi ve teşhir küratörü
Teşhir tasarımcısı

Müdür
Tesis ve güvenlik yöneticisi
Bilgi işlem sistem yöneticisi
Pazarlama, ziyaretçi teşvik ve fon bulma
yöneticisi
Basın ve medya sorumlusu

Eğitim ve ziyaretçi servis yöneticisi
Eğitim ve ziyaretçi servis sorumlusu
Ziyaretçi ağırlanması ve güvenliği yöneticisi
Ziyaretçi ağırlanması ve güvenliği asistanı
Kütüphane ve medya merkez yöneticisi
web sitesi geliştiricisi (Web master)

Kaynak: ICOM’un web sitesinden alınarak tercüme edilmiştir.

Şekil 4’deki sınıflamaya göre müzelerin daha etkin çalışabilmesi için yine ICOM’un
“Müze Profesyonelleri Gelişimi İçin Müfredat Göstergeleri Kılavuzu”nda (Smithsonian
Center for Education and Museum Studies) müze profesyonellerinin sahip olması gereken 5
ana yetkinlik aşağıda bir şemayla resmedilmekte ve tanımlanmaktadır. Şemada gösterilen
“ağaç” modeli müze alanında çalışanların yapılan işleri daha iyi anlamaları ve yapabilmeleri
için gerekli fonksiyonel ve paylaşılan yetkinlikleri resmetmekte olup, paylaşılan yetkinlikler
ağacın kökleri ve gövdesi ile simgelenmekte ve tüm çalışanların sahip olması gereken
yetkinlikler olarak tanımlanmaktadır. Fonksiyonel yetkinlikler ise ağacın dalları ve yaprakları
ile simgelenirken belli/özel aktivitelerin gerçekleştirilmesi için gerekli yetkinlikleri
göstermektedir.
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Şekil 5: Müze Profesyonellerinin Sahip Olması Gereken 5 Ana Yetkinlik/Kapasite

Müze profesyonellerinin sahip olması gereken 5 ana yetkinlik ile mevcut durum ve
etki analizi kapsamında tanımlanan sorunlar birlikte düşünüldüğünde her düzeydeki müze
çalışanlarının kapasite inşası için aşağıdaki bölümde açıklanan alternatifler
değerlendirilecektir
ALTERNATİFLER
Yukarıda açıklanan sorunlardan hareketle müze çalışanlarının kapasitesinin arttırılması
için alternatifler aşağıdaki gibi sıralanabilir;



Hiçbir şey yapmamak - mevcut müze çalışanlarını şimdi olduğu gibi hizmet içi
eğitimlerle yetiştirmeye çalışmak
Müzelerde istenen yetkinlikte olmayan çalışan fazlasını zaman içinde eritmek, yerlerine
istenen sayı, nitelik ve formel eğitimli personel istihdam etmek
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Geliştirilecek müzecilik müfredatıyla geleceğin profesyonellerine çağdaş müzecilik
normlarında formel müzecilik eğitimi vermek
Mevcut müze çalışanlarını çağdaş müzecilik müfredatıyla düzenlenmiş sertifikasyon
programlarından geçirerek daha iyi performans göstermeye hazırlamak
Hem geleceğin profesyonelleri olmaya aday müzecilik eğitimi alacak üniversite
öğrencilerine çağdaş müzecilik normlarıyla formel müzecilik eğitimi verecek eğitim
programları ve müfredat değişikliğini yapmak, hem de mevcut müze personelini
elemeden geçirerek motivasyon ve nitelikleri uygun personele tasarlanacak yeni bir
modelle sertifikasyon verip, geleceğin müze yönetimlerinde yer almasına olanak
sağlamak.

Bu alternatifler tek tek irdelendiğinde hiçbir şey yapmamanın kişilerde ve toplumda
istenen sosyal ve kültürel etkiyi yaratamadığı ve değişen ekonomik kaygılar, hesap
verebilirlik ve şeffaflık taleplerinin arttığı günümüzde daha büyük sorunlar yaratacağına işaret
etmektedir.
Müzelerdeki istenen yetkinlikte olmayan çalışan fazlasını zaman içinde eritmek, yerlerine
istenen sayı, nitelik ve formel eğitimli personel istihdam etmek alternatifi ise çözümü çok
öteleyecek bir seçenek olarak ortaya çıkmaktadır. Bir diğer alternatif ise hemen mevcut
personelin uygun olmayanlarını istenen vasıflılarla ikame edip, personel fazlasını da işten
çıkarmak olabilir. Bu seçenek devletin istihdam politikalarına ters düşeceği gibi, mevzuata da
uygun olmayacaktır. Ayrıca ekonomik açıdan değerlendirildiğinde müzelerin toplumda
yarattıkları gelir ve çarpan etkisi düşünüldüğünde böylesi radikal bir seçeneğin yarardan çok
zarar getireceği ve müzelerin bulundukları yerlerde iş ve istihdam daralmasına yol açacağı
söylenebilir.
Geliştirilecek akademik müzecilik eğitim programı ile geleceğin profesyonellerine
çağdaş müzecilik normlarında formel müzecilik eğitimi vermek ise uzun vadeli bir seçenek
olarak değerlendirilmektedir. Akademik programlarda yetiştirilebilecek profesyonellerin
yetişme süreleri ve istihdam olanakları dikkate alındığında; mevcut durumun üniversite
eğitimi ile geliştirilmesi çok uzun vadeye sarkacak olup, etkin olmayacaktır. Müzecilik
eğitiminin dünyada hemen her üniversitede yüksek lisans ve doktora düzeyinde verildiği
düşünüldüğünde, hemen şimdi değiştirilecek bir program ve müfredatla bile bu programlardan
mezun olacak müzecilerin müzecilik profesyonelleri durumuna gelmeleri en az 10 yıl
alacaktır. Böyle bir politika uzun vade için anlamlı olup, kısa vadede mevcut müze
profesyonellerinin mesleki gelişimine yönelme uygun görülmektedir.
Mevcut müze çalışanlarını çağdaş müzecilik mesleki eğitim programı kapsamında
düzenlenen sertifikasyon programlarından geçirerek daha iyi performans göstermeye
hazırlamak ise yeni bir yapılanma, sertifikasyon sistemi ve eğitim dokümantasyonu
gerektirecektir. Tek başına mevcut çalışanları sertifikasyon programlarından geçirmek,
arkadan geleceklerle ilgili bir düzenleme düşünülmediği durumda sürekli olarak bu konuda
formel eğitim altyapısını almamış kişilerin eğitimini gerektirecek, etkinliği düşük, dolayısı ile
maliyeti yüksek bir alternatif olarak görülmektedir. Buna karşın hem mevcut çalışanların
çağdaş müzecilik eğitim programı olarak düzenlenmiş sertifikasyon programlarından
geçirmek, hem de geleceğin profesyonelleri olmaya aday müzecilik eğitimi alacak üniversite
öğrencilerine çağdaş müzecilik normlarıyla formel müzecilik eğitimi verecek eğitim
programları ve içerik değişikliğini yapmak, bugünkü performansın kısa dönemde istenen
düzeye yükselmesine yol açacağı gibi, geleceğin profesyonellerinin de istenen yetkinlik ve
becerilere sahip olarak yetişmesini sağlayacaktır.
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Belirtilen bu seçenekte dikkat edilmesi gereken konu ileride müze yönetimlere
gelecek profesyonellerin bu sertifikasyon programlarından geçmiş olma mecburiyeti
getirilmesidir. Bunu sağlamanın bir yolu da bu programlara katılımın motivasyonu, yetkinlik
ve nitelikleri uygun kişilere öncelik verecek şekilde sınanarak olmasının uygun olacağı
düşünülmektedir.
Daha önce de vurgulandığı gibi; kurumsal yapısı TODAİ benzeri bir enstitünün bu
amaçla ihdas edilmesinin çok yararlı ve söz konusu amaca hizmet eder olabileceği
düşünülmektedir. Böylesi bir modelin neleri içereceği ve nasıl çalışacağı aşağıdaki bölümde
açıklanmaktadır.
Model Önerisi
Yukarıda özetlenen çerçevede oluşturulabilmesi olası sistemik model tasarımı
aşağıdaki şemada gösterilmektedir.
Şekil 6 : Sistemik Model Yapısı

HİE

T-B
LMS

Yönetim

Seminerler

İletişim

Spot Eğitimler

Güzel Sanatlar

Yöneticiler

Uzman

Çalışanlar

Yetkinlik
Geliştirme
Strateji
Oluşturma

Nosyon
geliştirma
Vizyon
Geliştirme

Farkındalık
İş kültürü

B-T

HİE

Hizmet İçi Eğitim

T-B

Tavandan – Tabana

B-T

Tabandan - Tavana

LMS

Öğrenen Organizasyon Sistemi

Ajans- Grafik Tasarım
Eğitim Fakültesi
Bakanlık

Sistematik model önerisi, özünde Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde
oluşturulacak ENSTİTÜ biçiminde bir eğitim ve öğretim organizasyonu, bu organizasyonu
farklı disiplinlerle besleyecek ve yöntem desteği sağlayacak ÜNİVERSİTE(ler) ve eöğrenmeyi destekleyecek bilişim altyapısı ve aracını sağlayacak AJANStan oluşmaktadır.
Model bu üç ana aktörün faaliyetlerine dayandırılmıştır. Birinci aktör Bakanlık olup
şemada “pembe” renkle gösterilen alanlarda tanımlanmıştır. İkinci aktör Eğitim Fakültesidir
ve “yeşil” gösterimli faaliyetleri yürütmektedir. Üçüncü aktör ise “mavi” ile belirtilmiş olup,
e-öğrenme mecra olarak planlanan portalın tasarımı, işletim ve bakım faaliyetlerini yürütecek
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olan bilişim organizasyonu ve/veya ajansı ifade etmektedir. Model birbiri ile ilişkili olarak
kutucuklarla gösterilen beş ana fonksiyonu temel almaktadır.
Akış ise tasarım, akademik katkı ve operasyon aşamalarını içeren bir döngüdür.
Yukarıdaki modelin bir bileşeni olan Portal; proje çıktılardan birisidir. Anılan
Portal’ın tasarımı temel olarak Ajans olarak tanımlanan aktör uhdesindedir. Ancak Proje
çerçevesinde portalın sadece içerik ve çalışma yöntemi üzerinde çalışılmış olup, bu çalışma
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi tarafından yürütülmüştür. Bilişim tasarımı
(Ajans) ise modelin döngüsü paralelinde geliştirilecektir.
Ajansın Portal tasarım fonksiyonu iki parçadan oluşacaktır. Bunlardan ilki “görsel”
tasarımı ikincisi ise “mecra/araç” tasarımıdır. Şemada ilk kutucuk olarak belirtilen bu alanda
her iki parça için de kullanıcı kolaylığı, al-beni/cezbedicilik, psiko-metrik parametreler (renk,
karakter, simge, animasyon vb) dikkate alınarak oluşturulacak bir araç tanımlanmıştır.
İkinci kutucuk portalın içerik yönetimi ve portal üzerinden ölçme değerlendirmenin
yapılacağı faaliyetler ile sistem kapsamında uygulanacak tüm eğitimlerin yönteminin
tasarlanıp geliştirileceği süpervizyon alanını göstermektedir. Bu alan tercihen Eğitim
Fakültesi sorumluluğunda işletilmeli, oluşturulması önerilen eğitim mekanizmasının
(organizasyonunun) da etkinliğini yönlendiren alan olarak düşünülmelidir.
Üçüncü, dördüncü ve beşinci kutucuklar bütünleşik olarak çalışan, Eğitim Fakültesi
tarafından “yöntem”, Bakanlık tarafından da “kurumsal yapı”, “operasyon” ve “iş performansı
ölçümü” alanlarının yönetildiği bir model bileşenidir. Bu bileşenin alt alanları aşağıda ayrı
ayrı açıklanmaktadır.
Yöntem Alanı (Eğitim Fakültesi)
Şekil 7 : Yöntem Alanı

Burada öncelikle vurgulanması gereken Eğitim Fakültesi
tarafından iki ana bileşenin tasarımının yapılacağıdır. Yalın
bir ifade ile bu bileşenler “müzeye verilecek eğitimler
(müzecilik eğitimi temel bilgileri)” ve “profesyonel
müzecilere
verilecek eğitimler
için eğitim yöntemi ve
HİE
T-B
ölçme değerlendirme” olarak tanımlanabilir.
LMS

Yönetim

Seminerler

Yöneticiler

Uzman

Çalışanlar

Spot Eğitimler
Bunlardan
ilki müzeler
için Farkındalık
gerçekleştirilecek olan bir
Yetkinlik
Nosyon
Güzel Sanatlar
Geliştirme
geliştirma
eğitim modül tasarımıdır.
Bu
ile müze eğitiminin
Strateji
Vizyon program
İş kültürü
Oluşturma Geliştirme
temelleri, müzede öğrenme,
müzede öğretim ve farklı hedef
gruplarda müzecilik eğitimi içeriği aktarılacaktır. İkinci
B-Tüzerinden verilmesi düşünülen
tasarım ise, merkezi bir yapı
ve mevcut müze profesyonellerinin kapasite ve
yetkinliklerinin
geliştirilmesini
amaçlayan,
farklı
disiplinlere ait içeriklerin “eğitim programı” olarak
uygulanabilmesi amaçlı eğitim danışmanlığı ve ölçme
değerlendirme faaliyetlerinden oluşmaktadır.

İletişim

Yöntem alanı yukarıda belirtildiği biçimde çağdaş müzecilik yaklaşımı ile paralel
olarak gerçekleştirilecek ve mevcut müze profesyonelleri için uygulanacak bir tip Hizmet İçi
Eğitim uygulama modelinin “eğitim yöntemi”, “ölçme değerlendirme”, “eğitim modelleme”,
“materyal geliştirme” ve “Bilgisayar destekli eğitim uygulamaları” açısından tasarımı ve
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izlenmesini ifade etmektedir. Bu yolla farklı alan ve disiplinlerce verilecek eğitim
içeriklerinin “eğitim yönetimi danışmanlığı” açısından yöneltilmesi sağlanmış olacaktır.
Mekanizma
Uygulama mekanizması; Bakanlık uhdesinde oluşturulması önerilen ve TODAİ
(Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi) örneği ile benzeşen bir tip “ENSTİTÜ” yapılı hizmet içi
eğitim örgütlenmesidir.
Şekil 8 : Enstitü Mekanizması
Organizasyon hem tabandan-tavana
hem de tavandan tabana çalışması
düşünülen
bir
tip
Öğrenen
Organizasyon
Sistemi
(LMS)
tasarımıdır. Bu tasarımın tavandan
tabana işleyişi, mevcut müze
profesyonelleri yönetici ve aday
yönetici kadroların “örgün eğitim”
benzeri bir yapıda eğitimi ve
sertifikasyonunu
tanımlarken,
tabandan tavana işleyiş ise; bir
“sürekli
eğitim
merkezi”
formatında, seminer, konferans,
söyleşi v.b spot uygulamalarla
yürütülen bir oryantasyon ve
kapasite geliştirme süreci olarak
öngörülmüştür.

HİE

T-B
LMS

Yönetim

Seminerler

İletişim

Spot Eğitimler

Güzel Sanatlar

Yöneticiler

Uzman

Çalışanlar

Yetkinlik
Geliştirme
Strateji
Oluşturma

Nosyon
geliştirma
Vizyon
Geliştirme

Farkındalık
İş kültürü
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Tavandan tabana ve bir tip örgün eğitim programı olarak tanımlanan alan; bu raporun farklı
bölümlerinde belirtilen bulgular, ihtiyaçlar ve uluslararası uygulama örnekleri ile
çerçevelenen biçimde;



Mevcut müze yöneticileri için “stratejik yönetim”, “yönetim bilimleri”, “iletişim ve
etkileşim” ve “güzel sanatlar” disiplinlerini temel alan,
Kazanım olarak “strateji oluşturma”, “çağdaş yönetim”, “iletişim”, “pazarlama”, “proje
yönetimi” ve benzeri alanlarda yetkinliklerinin geliştirilmesi planlanan

bir süreci ifade etmektedir. Bu süreçte önemli olan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
belirlenen amaç ve hedeflere her bir müzenin münferiden ve yönetimi ile katkı sağlamasının
ana unsur olarak algılanmasıdır. Diğer bir deyişle, her müze münferiden ve kendi şart ve
özelliklerini odağa alan bir “başarı öyküsü” olmayı amaçlayabilmelidir. Bu bağlamda yönetici
eğitimlerinin “özendirici”, “performansını değerlendirici ve taltif edici”, “eğitim katılımını
motive edici”, “olumlu bir rekabet dinamiği yaratıcı”, “”ödüllendirici” bir anlayışta
yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Mevzuat ve Bakanlık politikalarının uygunluğu
halinde; “yükselme” ve “atama” kriterleri için de model kapsamında yürütülen eğitim ve
sonrası performans ölçümlerinin baz alınması düşünülmelidir.
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Tavandan tabana ve örgün eğitim programı olarak tanımlanan bu alan yukarıdaki
bölülerde belirtilen 4 temel problemden biri olan “Yönetsel yöntem ve uygulama eksiği”ni
ortadan kaldırabilme potansiyeline sahip görülmektedir.
Tabandan tavana ve bir sürekli eğitim merkezi formatında önerilen eğitim modülleri
ise, mevcut müze çalışanlarının teorik ve pratik oryantasyonu ile “farkındalık,” “iş kültürü”,
“kariyer hedefleme”, “yetkinlik/yeterlilik” “iş motivasyonu ve tatmini” açısından “geleceğe
hazırlanması” olarak algılanmalıdır. Özellikle araştırma, yayın ve iyi uygulama örneklerinin
de bu çalışmalarla dokümana dönüştürülebilmesi hem “bilginin paylaşımı”, hem “referans ve
iyi uygulamaların yaygınlaştırılması”, hem de “top yekun müzecilik profesyonelliğinin
gelişmesi” açısından katkı sağlayacaktır. Bu durum gerek e-öğrenme açısından canlı ve
gelişen bir Portal desteği sağlamak, gerekse bu bilinç gelişimi ile ziyaretçi ve potansiyel
ziyaretçi etkileşimlerini geliştirmek bağlamında önemli bir katma değer yaratacaktır. Bu tür
tabandan tavana sürekli eğitim formatında önerilen eğitim modülleri ise “İnsan kaynakları
alanında yetkinlik /yetenek eksiklikleri”ni de gidermeyi amaçlamaktadır.
Operasyon
Eğitim organizasyonu olarak yukarıda özetlenen yapı yine yukarıda tırnak içinde
belirtilen kavram ve değerler kapsamında yeni bir performans değerlendirme kriter setini de
ifade etmektedir. Bu durum iş başında gösterilen operasyonel performansın “nitel anlamda
gelişmenin nicel sonuçlarla izlenebilmesi” açısından büyük önem taşımaktadır.
Araştırma bulgularında dikkat çeken; mevcut çalışanlar ve özellikle yöneticilerde
görülen mesleki tükenmişlik ve motivasyon sorunları ile inisiyatif kullanmaktan
çekinme davranışıdır. Esasen bu durumun giderilmesi ile kaynakları daha fazla
artırmadan da iyileşmeler sağlanabilecektir. Aynı şekilde önerilen modelin
işletilebilmesi halinde mevcut tespitlerde “yoğun ama etkin olmayan”, “yetkin ancak
isteksiz”, “bilgili ancak paylaşmayan”, “takım oyunundan uzak”, “içe dönük ve iş
tatminsizliği yaşayan” bir insan kaynağı olarak gözlenen potansiyelin de yeniden
dinamize edilebileceği ve yeni bir ivme kazanabileceği düşünülmektedir.
Özellikle nitel araştırma sürecinde gözlenen; mevcut yönetici kuşakla aşağıdan gelen
kuşak arasında görülen ve ancak uzun vadede kapanması beklenebilecek bir anlayış ile
mesleki ilgi ve bilgi farklılığıdır. Bu durumun jenerasyon, beklentiler, deneyim, müzecilik
alanındaki hızlı değişim, bilişim alanındaki gereklilik şartlarından oluştuğu açıktır. Ayrıca
alan uzmanlığı tanımlarında değişen koşullar ile Bakanlık kadro tanımlarında yaşanan
değişikliklerin (müze uzmanı, veri giriş uzmanı, bilgisayar işletmeni vb) de bu durumu
beslediği düşünülmektedir. Bu tespitlerden hareketle; akademik eğitimle yetiştirilebilecek
kadroların istihdam ve yükselme süreçleri ile birlikte düşünüldüğünde bu durumun kısa-orta
vadede bir duraklama riskini de yaratacağı değerlendirilmektedir. Eş zamanlı olarak, güncel
ve çağdaş rekabet koşulları da dikkate alındığında geleneksel disiplinlerde diploma sahibi
olan kadroların (arkeolog, sanat tarihçi vb) “çağdaş müze yönetimi” konusunda çağdaş bir
bakış açısıyla donatılmamış olmaları yeni bir yapılanmayı gerektirmektedir.
Önerilen modelle, gelecekte müze yöneticisi kadrolarına aday olacak personelin
özel ve özellikli örgün eğitim modülleri ve programları için seçilerek ve eğitilerek “çağdaş
müze yönetimi ve müzecilik alanı”na hazırlanmaları sağlanacaktır. Modelle ayrıca mevcut ve
klasik disiplin/yöntem geçmişine sahip profesyonellerin de çağdaş müzecilik yöntem ve
teknikleri ile buluşmasını sağlayacak spot eğitim modülleri uygulanabilecektir.
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Performans ve Paradigma Değişikliği
Mevcut durum “geleneksel uzmanlık bilgisinin müze yönetim performansına
yeterince katkı sağlayamadığı” düşüncesini desteklemektedir. Bu bağlamda operasyonel
süreç, çağdaş müze yönetimi bileşenlerinin uygulanması ve sonuçlarının ölçülmesi açısından
da yeniden ele alınmalıdır. Yönetim disiplini ile uyumlu performans kriterleri tanımlanmalı,
mevcut müze profesyonellerine de bu alanlarda destek veren eğitim programları temel
alınmalıdır.
Paradigma değişiminin sonuçları ne yazık ki çok kısa vadede ölçülemeyecektir. Bu
nedenle operasyonel sürecin çıktıları ilk aşamada eğitim modellemesi ile oluşturulacak teorik
kriter seti ile başlamalı, pratiklerin gelişimi ile odaklanan, çağdaş ve operasyonel düzeyde
iyileştirilmelidir. Bu iyileştirme süreci müzeciliğin kendi dinamiklerini yaratan ve geliştiren
bir öğrenen organizasyona dönüşmesi açısından da bir gerekliliktir.
Geri Bildirim ve Sistem Döngüsü
Şekil 9 : Geri Bildirim ve Döngü
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HİE

Hizmet İçi Eğitim

Ajans- Grafik Tasarım

Tavandan – Tabana

Önerilen modelin etkinliği ve sürdürülebilirliği açısından Eğitim
en önemli
gösterge geri
Fakültesi
Tavana bir “döngü” olarak tasarlanmış ve her bir döngünün tamamlanması ile
B-T Tabandan -Model
bildirimlerdir.
Bakanlık
Organizasyon
Sistemi
sistemin
öğrenme
düzeyinin
ölçümlenmesi de mümkün hale gelmektedir. Bu “öğrenen
LMS Öğrenen
sistem” yaklaşımının da gereğidir.
T-B

Modelde iki farlı “geri bildirim” süreci tanımlanmıştır. Bunlar “içsel” ve “dışsal”
geri bildirim süreçleri olup, içsel geri bildirimler eğitim örgütlenmesi ve etkinliğinin, dışsal
geri bildirim süreci ise “ziyaretçi-müze iletişim ve etkileşiminin” performansının
göstergesidir.
Şemada kırmızı olarak gösterilen içsel geri bildirim döngüsü; söz konusu eğitim
programlarına katılanların kazanım ölçümleri, mevcut müze profesyonellerinin eğitim sonrası
“çağdaş müzecilik” alanındaki yetkinlik ve vizyonlarını belirleyerek, insan kaynağı açısından
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gelişmenin yönü ve ulaştığı düzeyi belirlenebilecektir. Bu yolla mevcut insan kaynağına
kazandırılacak çağdaş müzecilik yetkinlikleri müzeciliğimizin geleceğe yönelik politikalarının
uygulanmasının etkinliğini arttıracaktır.
Diğer yanda; aynı geri bildirim süreci; eğitim örgütlenmesi ve uygulamasının da
performansını izleme olanağını sağlayacaktır. Eğitim uygulamaları sonuçlarının başarısı,
katılımcıların alandaki operasyonel performansı ile ölçülmelidir. Bu nedenle ikinci geri
bildirim süreci “müze profesyonelleri ve müzecilikte” elde edilen gelişimleri öze alacak
biçimde tasarlanmış, profesyonellerin kendi pratik alanlarında gösterecekleri ilerleme ve
değişimlerin Portal üzerinde paylaşımının izlenmesi ve ölçülmesi öngörülmüştür. Bu ölçme
sonuçları “eğitim alanında” belirlenecek yeni kazanım ve ölçme kriterlerin belirleyicisi
olacaktır.
Müze profesyonellerinin performansı sadece aldıkları eğitimlerle sınırlı olmayıp, iş
başı pratik ve deneyimlerinden yoğun biçimde etkilenmektedir. Bu çerçevede uygulama
örneklerini ve deneyimlerini birbirleri ile paylaşmaları mesleki gelişim açısından büyük
öneme sahiptir. Esasen modelde Portal ve spot eğitim programları organizasyonu (Sürekli
Eğitim Alanı) bu gerekçe ile tasarlanmış olup, hem bilgisayar ortamında hem de fiziksel
birlikteliklerle bilgi paylaşımı platformları olarak düşünülmüştür. Bu bütünleşik platform
yapısı örgün eğitimlerle saha pratiklerinin ne düzeyde örtüştüğünü ölçmeyi de
sağlayabilecektir. Başka bir ifade ile “ENSTİTÜ” eğitim performansı, “Öğrenen Sistem”
göstergesi olan Portal üzerinden denetlenebilecektir. Örneğin portalda yer alan bir edokümanının izlenme frekansı, operasyonel alandaki bir pratiğin portalda paylaşım sıklığı, bir
iletişim mecra olarak sık sorulan soru ve yaygın belirtilen problemlerin sayısı, bir sonraki
dönem eğitim içeriğinin ve süresinin olabileceği kadar;
yönteminin de değişimini
gerektirebilecektir.
Müze profesyonellerinin performansının belirlenmesinde üçüncü ve en önemli boyut
“ziyaretçi” boyutudur. Dışsal geri bildirim sürecinin bu önemli bileşeninin çağdaş yöntem ve
tekniklerle desteklenebilmesi esas olup, bu çerçevede önerilen eğitim modüllerinde de
ziyaretçi beklenti, algı, talep ve davranışlarının bilimsel tekniklerle ölçülmesi ve
değerlendirilmesine yönelik içerikler belirtilmiş ve örgün eğitimde mutlak yer alması vurgusu
yapılmıştır. Bu bağlamda problem tanımı Bölümünde belirlenen 4 ana problemden bir olan
“Paydaş etkileşimi sorunları”na da bir açılım getirilmesi umulmaktadır. Raporda destekleyici
biçimde ve EKLER Bölümünde bu çerçevede “metodik arka plan ve çağdaş uygulamalar” ile
iki farklı alternatif veri toplama ölçeği de sunulmaktadır.
Dışsal geri bildirim süreci olarak tanımlanan süreç yukarıdaki şemada “yeşil” çizgi
ile gösterilmiştir. Dikkat edileceği gibi “operasyonel” performansın sonuçları “portal”
üzerinde izlenecektir. Portalın konumlandırılması teknik ve işletim boyutu ile “AJANS”, geri
bildirimlerin değerlendirilerek yöntem ve içerik değişimlerinin yapılabilmesi boyutu ile
“ÜNİVERSİTE(ler)” uhdesindedir. Böylece “tasarım”-uygulama-operasyon alanları;
faaliyetleri açısından özerk, izleme ve denetleme açısından ise diğer süreçler üzerinde
gözlenen sonuçlar ile değerlendirilecektir. Anlatılan öz-değerlendirme yapısı, ziyaretçi boyutu
veri ve değerlendirmeleri ile zaman içindeki uygulamalar ile zenginleştirilebilecektir (LMSÖğrenen Organizasyon Sistemi).
Aşağıdaki bölümde insan kaynağı ve iş başı performansı ölçümüne referans
alınabilecek uluslararası yetkinlik örnekleri ve bu örnekler kullanılarak düzenlenen alternatif
eğitim programları ve içerik önerileri yer almaktadır.
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1.3 Alternatif Eğitim Programları ve İçerik
Daha önce de belirtildiği gibi; akademik programlarda yetiştirilebilecek
profesyonellerin yetişme süreleri ve istihdam olanakları dikkate alındığında; mevcut durumun
üniversite eğitimi ile geliştirilmesi çok uzun vadeye sarkacak olup, etkin olmayacaktır. Böyle
bir politika uzun vade için anlamlı olup, kısa vadede mevcut müze profesyonellerinin mesleki
gelişimine yönelme uygun görülmektedir
Uluslararası örnekler ve kaynaklar incelendiğinde çağdaş müzecilik alanında önemli
ve referans alınabilir kaynaklar bulunmaktadır. Proje kapsamında yapılan araştırmanın
literatür tarama sürecinde bir çok örneğe ulaşılmış, bu örneklerden bulgu ve değerlendirmeler
ile en yakın örtüşen kuruluşlar ve modül örnekleri aşağıda sunulmuştur.
UNESCO
UNESCO eskiden beri hem eğitici hem de kültürel değerleri destekleyici ve yüceltici
siteleri geliştiren bir diğer örgüttür. Örgüt tarafından yayınlanmış ve kültürel miraslar ve
müzeler için temel standartları geliştiren/belirleyen kaynak ve kılavuzları bulunmaktadır.
Yine UNESCO’nun hazırladığı birçok kitap müze çalışanlarının ilgi ve bilgisini arttırmaya
yönelik olup, dünya kültürel mirasını da içermektedir.
“Müze İşletmek - Eğitici el kitabı” ise, Patrick Boylan and Vicky Woolard’ın
derlediği kitaptan yararlanarak hazırlanmış olup UNESCO’nun resmi web sitesinde, PDF
formatında müze profesyonelleri ve müzecilikle ilgilenenlerin kullanımına açık olarak
sunulmaktadır. Kurulması önerilen ENSTİTÜ’nün eğitim/öğrenim dokümantasyonu
oluşturmada söz konusu kaynaktan yararlanmasının önemi açıktır.
Metropolitan Müze Kaynakları
Metropolitan Müzesi’nin de kültürel objelerin ve özellikle de sanat tarihi eserlerinin
restorasyon ve korunması konusunda yayınladığı kitaplar müze yayınları sitesinden ücretsiz
olarak indirilebilmektedir. Metropolitan yayın kataloğunda müze çalışanlarının sanat tarihi
konusunda erişebilecekleri eğitim kaynakları da mevcuttur. Örneğin “Antik Yakın Doğu
Sanatı: Eğiticiler için bir Kaynak” kitabının içeriği müfredat ve ders planlamasına yönelik
ders uygulamalarını içermektedir.
Bu örnek gibi örneklerin de eğitim/öğretim dokumantasyon ve müfredat oluşturacak
eğiticiler tarafından kullanılması halinde zaman içinde çok zenginleşecek ve müze
çalışanlarının kullanımına sunulacak dokumantasyon hazırlanabilecektir.
Smitshsonian Müzesi’nin web sitesi de müze çalışanlarının eğitimi ve baş
vurabileceği temel kaynakçaya erişmeleri için zengin kaynaklar sunmaktadır.
EUROPEANA Dijital Kütüphane Projesi
EUROPEANA’nın misyonu “dünyayı kültürle dönüştürmek” olarak tanımlanmıştır.
Proje Avrupa’nın zengin kültürel mirasına insanların eğitim, çalışma ya da sadece keyif almak
için daha kolay erişmesi ve kullanabilmesini öngörmekte ve gelecekte paylaşılan kültürel
mirasa isteyen herkesin ulaşabilmesini ummaktadır.
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Şekil 10 : “Antik Yakın Doğu Sanatı: Eğiticiler için bir Kaynak”

Orijinal Yayın İçeriği

EUROPEANA insanlığın ileride büyük başarımlara ulaşabilmek için geçmişte büyük
başarımların araştırılmasına olanak veren bir platform sağlamayı amaçlamaktadır. Bunun için
de paylaşılacak kültürel miraslarını olan ve bunları görüp, yararlanmak ve üstüne inşa etmek
isteyen kişi ve gruplarla paylaşacak kurumların bir araya getirilmesi planlanmaktadır.
EUROPEANA Yaratıcı işbirliği ve takım çalışmasına inançla özdeştir. Misyon ve
amaçların gerçekleştirilmesi için kültürel mirasa, yaratıcı ve teknolojik birikime sahip geniş
bir camianın katılımının gerekliliğinden bahsedilmektedir. Söz konusu girişimin parçaların
toplamından daha büyük olacağı, böylece birlikte daha büyük bir etki yaratılacağı ifade
edilmektedir.
Teknolojinin gelişimi ile birlikte, yeni standartlar ve telif hakları reformuna sahip
çıkarak müşterek amaçlara ve herkesin yararına ulaşılabilir durumdadır. Koleksiyonların 21.
Yüzyılda da geçerli ve uygun olması sağlanabilir ve bunu kültürel yenilikçilik (inovasyon)
olarak adlandırmak uygundur.
EUROPEANA projeleri kurumların farklı müze koleksiyonlarını desteklemeleri için
bir platform sunmaktadır. Böylesi bir platform özellikle mali ve güvenlik açısından bir IT
sistemini kurup yaşatmakta güçlük çekecek küçük ve orta ölçekli müzelerin işine
yaramaktadır. Web sitelerinde müze çalışanlarının multimedya kullanımı ve koleksiyonlarını
sergileme konularında bir eğitim programı kılavuzu yer almakta olup, yine Europeana sanal
müzelerin de aralarında bulunduğu çevirim içi (online) koleksiyonların uymaları gereken
standartları da belirlemektedir.
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Europeana.eu, Avrupa çapında dijitalleştirilmiş milyonlarca kitap, resim, film, müze
objesi ve arşivsel kaydın ara yüzü olarak işlev gören bir internet portalıdır. Leonardo da
Vinci’nin Mona Lisa’sı, Johannes Vermeer’in Meisje met de parel (İnci Küpeli Kız) eseri,
Charles Darwin ve Isaac Newton’un çalışmaları ve Wolfgang Amadeus Mozart’ın müziği
EUROPEANA’nın erişime sunduğu eserlerin en dikkat çekici örneklerindendir.
Millî Kütüphane’nin de aralarında bulunduğu Avrupa genelinde 2000’den fazla
enstitü EUROPEANA’ya katkıda bulunmuştur. Projede yer alan enstitüler arasında,
Rijksmuseum Amsterdam, British Library ve Louvre gibi uluslararası, büyük ve öncü
kuruluşların yanı sıra Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin tamamının bölgesel arşivleri ve yerel
müzeleri ile beraber birliğe üye olmayan, Avrupa Kütüphanesi üyesi birçok ülkenin de arşiv,
müze, kütüphane, üniversite vb. kurumları bulunmaktadır. Bütün bu kurumların
EUROPEANA çatısı altında bir araya getirilen koleksiyonları, kullanıcıların Avrupa’nın
kültürel ve bilimsel mirasını tarih öncesinden modern çağa kadar keşfetmesine imkân
tanımaktadır.
EUROPEANA farklı kültürel ve tarihsel miras enstitülerinden farklı türde içeriğe
erişim imkânı sağlamaktadır. EUROPEANA'da kullanıcıların erişimine sunulan dijital
materyaller merkezî bir bilgisayarda muhafaza edilmemekle beraber, sergilenen materyalin
kaynağı olan kültürel enstitünün iletişim ağında barındırılmaktadır. EUROPEANA
materyaller hakkında, ilişkin ufak bir fotoğraf ile birlikte, bağlamsal bilgi veya meta-data (üstveri) toplamaktadır. Kullanıcılar bu bağlamsal bilgiye EUROPEANA üzerinden
ulaştıklarında, eğer içeriğin tamamına erişmek istiyorlarsa, sunulan adres bağlantısı üzerinden
içeriği barındıran asıl siteye gidebilmektedir.
Müzelerimizin ve kurulması önerilen ENSTİTÜ’nün EUROPEANA’ya katılmaları,
müze çalışanlarının ömür boyu öğrenmesine katkıda bulunacak bir network olma özelliğini
taşımasından dolayı da önemlidir.
Avrupa Müzeleri Ağı (NEMO)
NEMO 1992 yılında kurulmuş ve AB üye ülkelerinin ulusal müzelerini bir araya
getiren bağımsız bir ağdır. NEMO’nun üyeleri Avrupa sathında 30,000 müzeyi temsil etmekte
olup, NEMO Avrupa müzelerini Avrupa’nın kültürel gelişimi için birbirine bağlamaktadır.
NEMO ağının bir parçası olmak üye müzelerin ortak programlara, kaynaklara ve çalışanlar
için düzenlenen eğitim çalıştaylarına katılma imkânı sağlamaktadır.
Şekil 11 : NEMO – Okuyucu Köşesi, Müzecilik Sektörü Yayın Sınıflama Başlıkları .

(http://www.ne-mo.org/reading-corner.html)













İzleyici Gelişimi
Koleksiyon Hareketliliği
Kültürel Turizm
AB Kültür Politikası
Müzeler için Avrupa Fonları
Öğrenme
Müze Yönetimi
Müzeler ve Yaratıcı Ekonomi
Müzeler ve Sosyal Ajanlar
Dijital Dünyada Müzeler
Ortaklıklar
Kentsel Gelişim
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NEMO web sitesinin “Okuyucu Köşesi”nde müzecilik sektörü ile ilgili ve aşağıdaki
kategorilerde sınıflandırılmış çeşitli yayın ve dokümanlara erişilebilir
Çalışanların dil bilgisinin geliştirilmesi, hem kişisel olarak profesyonellerin
birikimini ve ömür boyu öğrenme yetilerini arttıracak, hem de zaman içinde söz konusu
sitenin yayınlarının tercümesi ve ENSTİTÜ eğitim/öğretim dokumantasyonuna eklenmesi ile
zengin bir müze profesyonelleri ”kitaplığı”na erişilebilecektir.
ICOM- Uluslararası Müzeler Konseyi, Profesyonelleri Geliştirme Müfredat
Kılavuzu
ICOM’un “Müze Profesyonelleri ve Gelişimi için Müfredat Göstergeleri Kılavuzu”
(Curricula Guidelines) 2’li bir amaç gütmektedir: bütüncül bir eğitim müfredatı oluşturmanın
yanı sıra kurumsal gelişim ve/veya kişisel kariyer gelişimi için bir araç geliştirmek. Dolayısı
ile bu doküman müfredat geliştirme, insan kaynakları planlaması, işe alma, personeli
kaybetmeme ve denetleme, kariyer koçluğu, kaynak bulma ve kullanma, politika
değerlendirmeleri gibi farklı kurumsal ve sektörel amaçlara hizmet edebileceği gibi kariyer
kararı verecek kişilere de yol gösterici olmayı amaçlamaktadır.

ICOM Müfredat Kılavuzu 5 genel yetkinlik tanımı altındaki bileşenleri
ayrıntılandırılmıştır. Önerilen modelde oluşacak olan Enstitü bünyesinde söz konusu
yetkinlik ve alt bileşenlerinin hangilerinin sertifikasyon programında örgün eğitim
kapsamında, hangilerinin seminerler düzeyinde verilmesi gerektiğinin Enstitü eğitimcileri ve
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü istişaresi ve amaçları doğrultusunda
belirlenmesi beklenmektedir.
Alternatif Eğitim Programı Önerileri ve İçerik
Yukarıda bölümde önerilen Sistematik Model’de yer alan eğitim organizasyonu
yaklaşımı ENSTİTÜ formatında bir yapılanmayı ifade etmektedir. Bu organizasyon
bünyesinde iki farklı ve fakat paralel çalışacak bir yapı tanımlanmıştır. Mevcut müze
yöneticilerine yönelik ve “örgün eğitim” biçiminde uygulanması önerilen yapıya dair içerik
ile çalışanlara yönelik “sürekli eğitim merkezi” biçiminde çalışması önerilen yapı için
önerilen program içerikleri aşağıda yer almaktadır.
Öneriler ana başlıklar ve alt başlıklar şeklinde sadece “içerik çerçevesi” olarak
verilmiş olup; programın kazanımları, ölçme yöntemi, uygulama saatleri ve materyal tasarımı
ilgili disiplinlerde yer alan akademik yetkililer ve yöntem-bilimsel destek için eğitim fakültesi
işbirliği ile detaylandırılmalıdır.
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Müze Yöneticilerine Yönelik Program Modülleri
Genel Yetkinlikler – YNT 101
AMAÇ :

Çağdaş müzecilik ve müze yönetimi süreçlerinde gerekli nosyon ve yaklaşımlar
konusunda farkındalık geliştirilmesi

KATILIM :

Mevcut müze Müdür ve Müdür Yardımcıları

MODÜL

GENEL YETKİNLİKLER

KOD

YNT 101

Başlık

Alt Başlıklar

Kazanımlar

Uygulama
Süresi

Değerlendirme
Yöntemleri

Veri Analizi
Proje tasarımı
Amaç belirleme
Raporlama Yöntemleri

Bakanlık ve
Üniversitelerin ilgili
bölümleri tarafından
belirlenmelidir

Finansal Yönetim

Temel matematik bilgisi
Temel analiz, değerlendirme ve
raporlama teknikleri

Bakanlık ve
Üniversitelerin ilgili
bölümleri tarafından
belirlenmelidir

Proje Yönetimi

Yetkilendirme ve denetleme
Çok disiplinli Ortam
Planlama ve Organizasyon
Öncelik Belirleme
Problem Çözme
Kaynak Yönetim, uygulama ve
denetimi
Takım Çalışması

Bakanlık ve
Üniversitelerin ilgili
bölümleri tarafından
belirlenmelidir

İletişim

Kültürlerarası iletişim
Yazılı, sözlü ve sözsüz iletişim
Terminoloji/söz dağarcığı

Bakanlık ve
Üniversitelerin ilgili
bölümleri tarafından
belirlenmelidir

Organizasyon Teorisi ve
Değişim Yönetimi

İyi (ülke) Örnekleri
Kültürler arası beceriler
Değişim Süreçleri
Kurumsal(organizasyonel) Değişim
Modelleri
Dönüşümler ve Uygulamalar
İş yerinde Yaratıcı Düşünce ve
Uygulamayı teşvik Etme teknikleri
Kompleks Örgütlerde yenilikçiğin
nasıl çıktığını anlamak
Değişim Mühendisliği

Bakanlık ve
Üniversitelerin ilgili
bölümleri tarafından
belirlenmelidir
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Müzecilik Uygulamaları
İçin Mevzuat

Kültürel Miras – Yerel, bölgesel,
ulusal, uluslararası yaklaşımlar ve
teamüller de dahil
Telif ve sanatçı hakları – ulusal
yasalar ve uluslararası teamüller
Sanatçı fikir özgürlüğü – yerel,
ulusal ve karşılaştırmalı yaklaşımlar
Müzelerin yerel, ulusal, uluslar
arası alanda çevrecilik,
sürdürülebilirlik ve kültürel çeşitlilik
de dahil politik, ekonomik, sosyal,
ve kültürel çerçeveleri
İlgili ve Genel Mevzuat Bilgisi

Bakanlık ve
Üniversitelerin ilgili
bölümleri tarafından
belirlenmelidir

İş Yönetiminde Temel
Politikalar

İdari ve Yönetimsel Politika ve
Uygulamalar
Diğer kurumlar/Şahıslar ile işbirliği
yönetimi
Disiplinler arası etkileşim ve
çalışma
Ürün ve Hizmetlerde Kalitenin
Korunması

Bakanlık ve
Üniversitelerin ilgili
bölümleri tarafından
belirlenmelidir

Yönetim ve Yöneticilik – YNT 102
AMAÇ :

Yönetim bilimleri alanında farkındalık sağlama, yönetim araç ve tekniklerinin
öğrenilmesi ile yöneticilik becerilerin geliştirilmesi

KATILIM :

Mevcut müze Müdür ve Müdür Yardımcıları

MODÜL

YÖNETİM

KOD

YNT 102

Başlık

Alt Başlıklar

Kazanımlar

Uygulama
Süresi

İş ve Operasyonel
Yönetim

Kontrat Yönetimi
Politika Geliştirme
Program Geliştirme
Amaç Saptama
Öncelik Saptama
Amaçların Somutlaştırılması
Stratejik Planlama
Kaynak Yönetimi
Uygulama ve Değerlendirme

Bakanlık ve
Üniversitelerin ilgili
bölümleri tarafından
belirlenmelidir

Eğitim ve Performans
Yönetimi

Sürekli Eğitim
Kültürler arası eğitim
Etik ve Değer eğitimi
Kişisel Kariyer Planlaması Yönetimi
Mükemmellik modelleri
Takdir ve ödüllendirme
Çok disiplinli, çok kültürlü takım ve
kurumların etkin yönetimi
Personel Moral Yönetim ve Teşviki
Performans Ölçütleri ve
Değerlendirmesi

Bakanlık ve
Üniversitelerin ilgili
bölümleri tarafından
belirlenmelidir
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Liderlik

Liderlik / Önderlik Felsefesi
Kişisel Kalite,
Lider Davranış Modelleri ve
Özellikleri, İsteklendirme ve Etkin
Hitabet Becerileri,)
Vizyoner Liderlik
Yaratıcı Düşünce
Algı Yönetimi
Karar Verme (Ol-Bil-Yap)
Problem Yönetme ve Etkileşim
Liderlik Alanları ve Konumsal
Liderlik

Bakanlık ve
Üniversitelerin ilgili
bölümleri tarafından
belirlenmelidir

Finansal Planlama ve
yönetim

Hesap Denetimi
Bütçeleme
Finansal Kontrol
Dokümantasyon
Raporlama
Risk Yönetimi

Bakanlık ve
Üniversitelerin ilgili
bölümleri tarafından
belirlenmelidir

Kaynak Bulma/ Hibe
geliştirme (Gelir
yaratma)

Gelir Yaratma Planı
Kayıt Tutma ve Teşekkür Etme
Kaynak Belirleme
Para Bulma kampanyaları
Hediyeler/ Bağışlar
Teknikler/ Stratejiler
Sponsorluk

Bakanlık ve
Üniversitelerin ilgili
bölümleri tarafından
belirlenmelidir

İnsan Kaynakları
Planlama ve Yönetimi

İş ve Görevlerin Analizi
Yetkilendirme
Ücretlendirme)
Danışmanlık ve sözleşmeli iş gücü
tedariki
İşe alma / işten çıkarma
İş ve İşçi İlişkileri
Denetim
Kurum ve Çalışan Eğitim ihtiyaç
analizi
Gönüllü iş gücü yaratma

Bakanlık ve
Üniversitelerin ilgili
bölümleri tarafından
belirlenmelidir

Kurumsal Bilgi ve Belge
Yönetimi

Kurumsal Bilgi Yönetimi
Kurumsal Bilgi ve Belge Üretimi
Kurumlarda Belge Yönetimi ve
Arşiv Sistemi Tasarımı
Belge ve Arşiv Sistemi İşletimi
Elektronik Belge Yönetimi
Bilginin Organizasyonu
Elektronik Belge Sistemi ve ePerformans Yönetimi

Bakanlık ve
Üniversitelerin ilgili
bölümleri tarafından
belirlenmelidir
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İletişim ve Sosyal Etkileşim – YNT 103
AMAÇ :

Toplum, bürokrasi, diğer müze ve paydaşlarla, kurum içi iletişim becerilerinin
geliştirilmesi, etkileşim düzeylerinin anlaşılarak doğru yönetilmesi, bu yetkinliklerin iş
başında kullanım yolu ile yöneticilik becerilerin geliştirilmesi

KATILIM :

Mevcut müze Müdür ve Müdür Yardımcıları

MODÜL

İLETİŞİM YETKİNLİKLERİ KOD

YNT 103

Başlık

Alt Başlıklar

Uygulama
Süresi

Ziyaretçi Hizmetleri ve
Halkla İlişkiler

Sirkülasyon
Yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası
durum ve meseleler
Ziyaretçi yönetimi
Ziyaretçi özellikleri
Ziyaretçi olmayanların özellikleri
Ziyaretçi sayıları ve tipleri
Tesisin ve koleksiyonların Koruma
gerekleri

Bakanlık ve
Üniversitelerin ilgili
bölümleri tarafından
belirlenmelidir

Pazarlama

Ziyaretçi/Kullanıcı Araştırması
Tanıtıcı/ reklam Malzemesi
Tasarımı
Toplum Algısı Yönetimi
Turizm/İş Bağlantıları
İletişim Araçları
Üye/”dost” Kuruluşlar
Hizmetler
Tur ve organizasyon şirketleri
etkileşimi

Bakanlık ve
Üniversitelerin ilgili
bölümleri tarafından
belirlenmelidir

Bürokrasi

Bürokratik işlemler
Hiyerarşi ve Protokol İlişkileri
Kurumlar arası etkileşim ve
networking
Bürokraside formel iletişim

Bakanlık ve
Üniversitelerin ilgili
bölümleri tarafından
belirlenmelidir

Medya İlişkileri

Yerel
Bölgesel
Ulusal
Uluslararası
Elektronik Ortam ve Sosyal Medya
Medya İlişkileri Paydaşları (ajans,
yayınevi vb)

Bakanlık ve
Üniversitelerin ilgili
bölümleri tarafından
belirlenmelidir

İletişim

İletişim teorisi
Sembolik deneyim dinamikleri
İletişim ağları geliştirme
Odak seçimi
Fikir alışverişi ortamları yaratma
Yönelim (orientation) – fiziksel ve
entelektüel
Göstergebilim
Faydacı etkileşim
İfadelendirme ve etiketleme

Bakanlık ve
Üniversitelerin ilgili
bölümleri tarafından
belirlenmelidir

Kazanımlar
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Çalışanlara Yönelik Programlar : SEM (Sürekli Eğitim Modülleri)
Sistematik model önerisinde belirtildiği biçimde mevcut çalışanların gerek müzecilik ve ilişkili
disiplinler hakkında gelişimi, gerekse yöneticilik kariyer planı olanların/bulunanların müze yöneticileri
için uygulanacak örgün programlara hazırlanması amaçlanan bu programlar; seminer ve spot
eğitimlerden oluşmaktadır.
Dört ana grupta sınıflanan bu programların, aynı zamanda örgün eğitim alan müze
yöneticileri tarafından da “seçmeli eğitim programı” olarak kullanılabileceği ve önemli fayda
sağlayabileceği de değerlendirilmektedir.

Genel Farkındalık Programları – SEM 200 : GENEL PROGRAMLAR
MODÜL

GENEL

KOD

SEM 200

Başlık

İçerik

Eğitim Türü

Kod

Müzeciliğin Gelişimi

Müzelerin Kritiği
Farklı müzelerin tanımları/ farkları /
özellikleri
Müzelerin, müzeciliğin ve koleksiyonların
yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası
bağlamda, geçmişleri ve felsefeleri
Güncel müzeciliğin durumu
Müzeler ve rasyonel müzecilik

Seminer
Programı

Toplumsal Müzecilik

Toplumun ihtiyaçlarını anlama ve
değerlendirme
Toplum fertlerini sahip oldukları kaynakları
kullanmak üzere harekete geçirecek
sergileme teknikleri
Toplumlar arası tarih, kültür mirasları,
ekonomik kalkınma etkileşimi
Toplumsal çabalardan kaynaklanan
süreçler

Seminer
Programı

SEM 202

Çevrecilik ve etkileri

Korumacılık etiği
Çevre denetimi ve uyum, enerji, sorun ve
faaliyetler
Çevre korumacılığı
Sürdürülebilir kalkınma uygulamaları

Seminer
Programı

SEM 203

Müzeler ve Toplum

Hesap verebilirlik
Kimlik ve Kültürel Çeşitlilik
Entelektüel Çeşitlilik
Yerel, Bölgesel, Ulusal ve uluslararası
sosyal kaynaklar, Sorunlara duyarlılık
Kişiler arası anlayış ve uzlaşının
özendirilmesinde müzeler

Seminer
Programı

SEM 204
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SEM 201

Genel Farkındalık Programları – SEM 300 : BİREYSEL GELİŞİM PROGRAMLARI
MODÜL

BİREYSEL GELİŞİM

KOD

SEM 300

Başlık

Eğitim Türü

Eğitim
Türü

Kod

Etik ve Değerler
Yönetimi

Toplumsal Değerlerin Geliştirilmesi
Konservatif Ahlaktan Evrensel Etik Değerlere Geçiş
Yerel değerlerin Önemsenmesi
Katılımlı Müzecilik
Toplumsal Müzecilik
Değer çatışmaları

Seminer
Programı

SEM 301

Kişiler ve
Örgütlerle ilişkiler

İşbirliği ve ağ oluşturma (networking)
Dezavantajlı Grupların Farkındalığı
Doğru anlama, doğru anlatma
Güncel mülahazalar ve çatışma kültürü
Birlikte çalışma kültürü

Seminer
Programı

SEM 302

Müzeler için
Stratejik
Yönelimler

Otomasyon
Dokümantasyon / Veri Yönetimi
Yayınlar ve Doküman Üretimi
Eser künyeleme ve envanter yönetimi
Sanal Müzecilik
Ziyaretçi Odaklı Yaklaşımlar

Seminer
Programı

SEM 303

Sergiler

Sergileme teorisi
Grafik sanatı
Tarih ve felsefe ışığında tematik sergileme
Işıklandırma
Sergi Planlama, tasarım, üretim,
Uygulama sonrası değerlendirme
Görsel sunumun prensipleri
Sergilerin tipleri/biçimleri
İşitsel- görsel aygıtlar ve bilgisayar kullanımı
Sanal Sergiler
Sanal ortamda sergi yönetimi
Etkin mekan kullanımı

Seminer
Programı

SEM 304
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Koleksiyon Geliştirme
Araştırma tasarımı
Araştırma Sürecinin aşamaları
Araştırma
Kütüphane ve Enformasyon Hizmetleri
Bilimsel Faaliyetler
Veri Toplama, hazırlama ve analizi
Örneklem seçim yöntemleri / saha araştırma yöntem
ve araçları
Politikalar
Erişim (kültürel, fiziksel ve entelektüel: ziyaret ve
turizm)
Tarihi ve felsefesi
Sözlü tarih. Folklor ve dil dahil Kültürel miras
Kaynaklar

Koleksiyon ve
koleksiyon
yönetimi

Koleksiyon yönetimi
Kataloglama
Kayıt
Erişim
Ödünç verme
Erişimi kısıtlama
Koleksiyon sorunları/konuları(issues)
Geliştirme
Koleksiyon cinsleri
Yardımcı koleksiyonlar – Audovisual,slayt ve
negatifer dahil
Dokümanlar, el yazmaları ve arşivler
Objeler,çizim ve resimler, heykeller,
numuneler,baskılar
Özdeşbaskı(reproduction)/sayısallaştırma(digitization)
Telif hakkı
Kalite kontrolu
Elektronik ve internet sunucuları ağı boyutları
Koleksiyon Bakım ve Koruma
Önleyici bakım
Bozulmaya neden olan fiziksel, kimyasal ve biyolojik
faktörler
Üretme, düzenleme, bakım
Sıcaklık, göreli nem, ışık ve atmosferik kirleticiler
Zararlı(Böcek) yönetimi
Koruma/resyorasyon ilkeleri
Depolama
Standartlar
Çalınma
Maddelerin özellikleri/ koruma için işaret ettikleri
Koleksiyon için lojistik ve çevre düzenlemeleri
Çevrenin yapılandırılması, bölge peyzaj ve yapılar
dahil
Çevresel denetleme ve kontrol olmak üzere
Ambalajlama ve taşıma
Elleçleme
Doğal ve kültürel ortamların ve ortamlarda kullanım
Sergiler ve geçici sergiler için ortam hazırlama
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Seminer
Programı

SEM 305

Genel Farkındalık Programları – SEM 400 : UZMANLIK PROGRAMLARI
MODÜL

TEKNİK ve UZMANLIK

KOD

SEM 400

Başlık

Eğitim Türü

Eğitim Türü

Kod

Araştırma Yöntem ve
Teknikleri

Yeni Bilgiyi Arama ve Bulma,
Öğrenilenleri yapılan işe uygulama
Kritik düşünce
Metodoloji
Kaynaklar tarama - Literatür ve bilgi
kaynakları – bibliyografya, dosya ve
indeksler dahil
Yerel, Bölgesel, ulusal ve
Uluslararası Profesyonel Birlikler ve
Bilgi Ortaklıkları

Seminer Programı

SEM 401

Müze Uygulamalarındaki
Paradigmalar

“Kamu Yararı” mı “İşletme Mantığı”
mı
“Koleksiyonlar” mı “Fikirler” mi
Müze yorumunda baskın ses/güç
ve kültürel demokrasi ilişkisi
Entelektüel erişim mi, Fiziksel
erişim mi
Kültürel mirasa, insan kalıntılarına,
ve eşyalara geri dönüş

Seminer Programı

SEM 402

Bilgi teknolojileri

Paket programlar kullanım
becerileri (MS Office vb
uygulamalar)
E-postanın iş amaçlı kullanım
Web sitesi, Blog ve Sosyal Medya
Yönetimi
Çoklu, ortam dosya kullanımı
Veri-tabanı yönetimi

Seminer Programı

SEM 403

Müzecilikte Mimari

Erişilebilirlik Standartları
Uyarlanabilir Kullanım
Çevreci Kontroller
Tefrişat
Müze mimarları
Biçim ve fonksiyon ilişkisi
Müze Mimarisinin teori ve
uygulamaları:
Ziyaretçilere sağlanan kolaylıklar –
dinlenme salonları, tuvaletler

Seminer Programı

SEM 404

Müzecilik Uygulamaları
İçin Hukuksal Çerçeve

Telif ve sanatçı hakları –
Ulusal yasalar ve uluslararası
teamüller
Sanatçı fikir özgürlüğü – yerel,
ulusal ve karşılaştırmalı
yaklaşımlar,
Etkinlik yönetiminde hukuki
uygulamalar – sözleşme, protokol
vb dokümanlar

Seminer Programı

SEM 405
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Proje Üretimi ve Proje
Yönetimi

Ziyaretçi Hizmetleri ve
Halkla İlişkiler

Proje terminolojisi
Proje fikri ve proje tasarımı
Proje Yazımı
İş paketleri ve iş programı
hazırlama
Proje yönetimi
Kaynak keşfi ve yönetimi
Faaliyet planlamada bütçeleme
Proje için insan kaynakları seçimi
Risk Yönetimi
Sirkülasyon
Yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası
durum ve meseleler
Ziyaretçi yönetimi
Ziyaretçi özellikleri
Ziyaretçi olmayanların özellikleri
Ziyaretçi sayıları ve tipleri
Tesisin ve koleksiyonların Koruma
gerekleri
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Yönetim Oryantasyon Paketi (Hızlandırılmış Program) – SEM 500
MODÜL

YÖNETİM PAKETİ

KOD

SEM 500

Başlık

Alt Başlıklar

Eğitim Türü

Kod

Yönetici Çantası

Çağdaş Yönetim Felsefesi
Stratejik Yönetim (Stratejik
Düşünce, Stratejik Planlama,
Strateji Oluşturma)
Sürdürülebilir Verimlilik ve
Performans Yönetimi
Zaman Yönetimi
İkna ve Sınırlı Sürede Karar Verme
Etkin Toplantı Yönetimi
Müzakere Teknikleri ve
Müzakerede Kültürel Farklılıklar
Gelecek Yönetimi (değişim
yönetimi, senaryo planlama, analiz
yöntem ve teknikleri)
Süreç İyileştirme ve Problem
Çözme (işbirliğine dayalı öğrenme)
Çatışma Yönetimi
Ekip Yönetme ve Takım Oyunu
Örgütsel Stres Yönetimi
Çağdaş Yönetişim (Organizasyon
Teorileri, Yönetim Bilgi Sistemleri,
Yönetimde Bilgi Teknolojileri, Karar
Alma ve Karar Destek Sistemleri,
Bilgi Erişimi ve Güvenliği, LMS),
Liderlik Yöneticilik (Kişisel Kalite,
Kişisel Organizasyon, Etkin İletişim
Becerileri)
Kriz Yönetimi ve Kriz İletişimi

Bütünleşik
Seminerler Dizisi

SEM 500

Sertifika Programı

Sonuç olarak;
tespit edilen temel problemler ve bu problemlerin çözümüne yönelik geliştirilen çağdaş
müzecilik için sistemik bir model, modelin hayata geçirilmesinde uygulanabilecek politikalar için de bir
yol haritası sunulmuştur.
Söz konusu model, tespit edilen problemlerin her birine mevcut müze çalışanları nezdinde
çağdaş müzecilik yetkinlikleri ile donatılabilmeleri için öneriler getirirken, geleceğin profesyonellerinin
örgün Üniversite eğitiminde de aynı iyileştirmelerin yaşanabilmesi için müfredat düzenlemelerinin
yapılacağını öngörmektedir. Üniversite eğitim müfredatında yapılacak geliştirme ve iyileştirmelerin
uzun vadeli gelişmeler sağlayacağı, sistemik modelin uygulanmasının ise kısa vadede müze
çalışanlarının gelişimine katkı yapacağı aşikardır.
Önerilen modelin bir anda tümüyle yürürlüğe girmesi eldeki kaynaklar, yürürlükteki mevzuat ve
gerekli dokümantasyonun hazırlanması zaman alacağı için parça parça geliştirilmesini de olanaklı
kılmaktadır. Zaman içinde model döngüsünün tamamının uygulanması, mevcut müze çalışanlarının
deneyim ve birikimlerinin de eklenmesiyle, kültürel mirasımız, özgün koleksiyonlarımız ve eserlerimiz
kadar yetkin müze yönetimleri ve çalışanları ile anılan marka müzelerimizin ulusal ve uluslararası
kültür kurumları arasında yer alacağına inancımız sonsuzdur.
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BÖLÜM

2

EKLER

EK 1 : Kavramsal Arka Plan :

Çağdaş
Dayanakları

Yaklaşımın

Temelleri

1

–

Politika

Dünya Ekonomik Forumu’nun “Seyahat ve Turizm Rekabetçiliği Raporu’nun
analizde üst sıralarda yer alan ülkeler, kendilerini, şehirlerini ve müzelerini marka haline
getirebilmiş başarılı turizm stratejileri izlemektedir. Bir destinasyonun markalaşması ülkeye
sağladığı faydanın ötesinde halkına ekonomik, sosyal, kültürel ve daha birçok alanda katma
değer sağlamaktadır. Aynı şirketlerde olduğu gibi güçlü olumlu marka imajına sahip ülkeler,
diğer ürünlerini ve hizmetlerini daha kolay pazarlayabilmekte, ziyaretçi ve yatırımları daha
kolay çekmektedirler. Marka olmak/oluşturmak kısa vadeli taktiksel bir girişim olmaktan öte,
uzun vadeli stratejik nitelikli bir konudur.
Müzeler birer destinasyon olarak tanımlanmaktadır. Destinasyonlar turizm amaçlı
olarak eserleri/ürünleri turistik tüketicilere çeşitli ürünler sunarlar. Destinasyon ürünleri
piramit biçiminde sıralanmıştır. Bu piramidin en altında destinasyon çevresine ilişkin
faktörler yer almaktadır. Bunlar doğal çevre, politik, teknolojik, ekonomik, kültürel ve yasal
faktörler olarak sıralanmaktadır. Piramidin ortasında hizmet altyapısı yer almaktadır. Hizmet
alt yapısı ise alışveriş, seyahat, yemek, konaklama, ulaşım, rekreasyon ve çekicilikler olarak
çeşitlenmektedir. Piramidin en üst kısmında ise destinasyon deneyimi görülmektedir. Buna
göre turistik tüketiciler alt kademeleri geçtikleri taktirde destinasyon deneyimini yaşamış
olacaklardır (Murphy vd., 2000:47).
Turistlerin sahip olduğu algıları geliştirmeye ya da turistlerin tekrar gelmelerini
cesaretlendirmeye çalışan destinasyonlar dünya çapında itibar kazanmaya çalışan
destinasyonlardır. İtibar kazanmak ise yatırımı gerektirirken aynı zamanda yüksek kaliteli bir
turizm hizmeti de üretim maliyetinin çok yukarısında satışa sunulacaktır (Keane, 1997:119).
Bu doğrultuda çeşitli destinasyon gelişim ve pazarlama çalışmaları yapılmakta ve rakip
destinasyonlardan farklı bir destinasyon imajı sunularak turistlerin ilgisini çekilmeye
çalışılmaktadır.
Destinasyonların ilgi alanlarına ve çekiciliklerine göre çeşitlilik göstermesi olağandır
ve bu çeşitliliği oluşturan temel kültürel unsurlarıdır. Destinasyonlar çeşitli bileşkeler
toplamından oluşan bir turizm ürününü ifade etmektedir. Destinasyonunun bu özelliği
nedeniyle farklı destinasyon tiplerden bahsetmek mümkündür. Destinasyon tipleri çeşitlilik
göstermekle birlikte turist destinasyonlarının temel tipolojisi aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir
(sayfa, 1995:1):



Kültürel başkentler
Metropolitan merkezler ve duvarlarla örülü kentler ile küçük kale kentler

1 Uğur ERSOY, “Ankara’nın Bir Destinasyon Olarak Pazarlanması” Strateji Belgesi, 2012.

35











Büyük tarihi kentler
İç kent alanları
Canlandırılmış deniz kıyısı alanları
Endüstriyel kentler
Deniz kıyısı resortları ve kış sporu resortları
Özel olarak yaratılan turist resortları
Turist eğlence merkezleri
Kültürel sanat şehirleri
Uzman turist hizmet merkezleri

Destinasyonlar, kendilerini pazarlamak ve tüm dünyadaki diğer destinasyonlar ile
rekabet edebilmek adına markalaşma kavramının gerekliliklerini yerine getirmek durumunda
kalmışlardır. Bir yerin imajı, destinasyonun markalaşma sürecinin bir bölümüdür. Bu süreç iki
farklı imaj dâhilinde oluşur. Bunlardan ilki yansıtılan görüntü (pazarlayan açısından,
markanın kimliği), diğeri de algılanan imajdır ki; tüketici tarafından markanın değeri olarak
algılanır.
Karl Albrecht’a göre, destinasyon pazarlama, pro-aktif, stratejik ve ziyaretçi
merkezli bir yaklaşımdır; bir yerin ekonomik ve kültürel gelişmişliği ile bağlantılı olup
ziyaretçinin ilgileri, hizmet sağlayıcılar ve toplum arasındaki denge ve uyumu göz önünde
bulundurur. .
Columbia Üniversitesi’nde pazarlama profesörü olan Schmitt’in deneysel pazarlama
kavramı da ziyaretçini deneyimin kalitesi oluşturan algılama, düşünmek, hissetmek, hareket
ve ilişki unsurları üzerinde durmakta, müşterinin, ürün ve hizmet ile ilgili deneyimlerine
odaklanmaktadır. Müşteriler/ziyaretçiler duygusal anlamda da ürünle/hizmetle veya
destinasyon ile bir bağ kurmak, zihinsel olarak cezbedilmek, ilginç sunum alanları beklentisi
içine girmektedir.
Tarihi ve kültürel değerler, toplumlara farklı olanaklar sunan derin bir kavram
olmakla birlikte ülkenin uluslararası platformda kimliğini tanımlayan, bir şehrin özgünlüğünü
yansıtan kentlilere de aitlik hissi ve güven duygusu aşılayan bir özelliğe sahiptir. Sanatsal ve
kültürel üretim süreçlerinde tarihi ve kültürel değerler kişilerin yaratıcılığı besleyen derin bir
kaynaktır. Stratejik bir planlamayla ekonomiye hareketlilik ve canlılık kazandıran ve yerel
halkın yaşam kalitesini yükselten bir zenginliktir.
Destinasyon imajı turistlerin seyahat
kararlarını ve davranışlarını etkilemektedir.
Bu nedenle algılanan imaj destinasyon
seçim sürecinde ve değerlendirilmesinde
temel konumdadır. Destinasyon imajı,
turistlerin bir yer hakkındaki inançlarını,
düşüncelerini, izlenimlerini içeren bakış
açısı olarak tanımlanabilir (Avcıkurt, 2005).
Destinasyon imajı üzerine çalışmalar
(1975), Gunn (1972) ve Mayo (1973)
öncülüğünde 1970’li yıllarda başlamıştır.
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İmaj yönetimi sürecinde, müzenin sahip olduğu imaj türüne göre kampanya
planlanmalıdır. Eğer müze; zayıf imaja sahipse hedef kitle üzerinde bilinç artırmaya dönük
olarak çalışılmalıdır. Eğer müze imajı karışık ve tutarsızsa, hedef kitle zihninde her iki uçta
algılamaya neden olan faktörler araştırılmalı, karmaşık algıya son verecek mesaj
konumlandırması yapılmalıdır. Ancak bundan sonra hedef kitle üzerinde istenen imaj inşa
edilebilir. Pozitif imajı olan müzeler bu imajı destekleyecek kampanyalara, negatif imajı
olanlar ise bu imajı değiştirecek ve bunu geliştirecek kampanyaya ihtiyaç duyarlar. Müze
imajı yaratmak müze markası yaratmanın en önemli sürecidir. Pozitif ve cazip bir imaj
sayesinde müze marka olabilir ve yüksek marka değerine sahip olabilir. Müze imajı yaratırken
kampanyaya başlamadan önce;






SWOT analizi sonucunda ortaya çıkan müzenin diğer müzelerle rekabet edebileceği,
farklılaştığı noktalar belirlenmesi,
Müze markalaşması sürecini yürütecek yetkililerin belirlenmesi ve bu sürece müze
çalışanlarının inandırılması,
Tüm paydaşlar tarafından aynı mesajın verilmesi,
Doğru hedef kitlenin seçimi, tüm kategorilere hitap etmenin hedeflenmemesi,
Doğru hedef kitleye, uygun mesajlar, etkin iletişim stratejisiyle, doğru iletişim kanalları
aracılığıyla verilmesi uygundur.
Davranışçı Yaklaşım : Ziyaretçi Odaklılık

Müzecilik alanında ziyaretçi talep ve beklentilerinin daha özgün alanlara kayması nedeni
ile bir destinasyon olarak müzenin pazarlanması önemli bir unsur haline gelmiştir.
Ziyaretçilerin destinasyonlar arasında tercih yapabilmelerini ziyaret edilecek alanın marka
değeri belirlemektedir. Bu nedenle, potansiyel ziyaretçilerin tercihlerini etkileyecek, algılarını
değiştirecek stratejiler belirlenmektedir.
1980’lerin sonuna destinasyon konumlandırma dikkat çekmeye başlamıştır. Bu
alanda klasik yaklaşımla genel olarak faktör analizi, t-testleri, algı haritaları, kümeleme
analizleri ve çoklu uygunluk analizleri kullanılmıştır. Klasik yaklaşım; anketler yoluyla marka
veya destinasyon ile ilgili algılarını ölçmektir.
Anketler yoluyla elde edilen veriler, imaj kimliği olarak yorumlanır ve ziyaretçilerin
belli bir marka ve destinasyonla ilgili algısının ölçüldüğü varsayılır. Klasik yaklaşımda
analizler sonucu belirlenen niteliklerin tüm tüketiciler için uygun olduğu sonucu çıkarılır.
Ancak bu ölçümlerde farklı alt gruplardan gelen farklı görüşler ile markanın tam olarak
tanımlanmamış alanları olduğu görülür. Farklı ziyaretçi grupları değerlendirildiğinde
destinasyonun imajı hepsinde aynı olamayacaktır. Bu nedenle klasik yöntemle ortalama değer
alınarak yapılan değer belirleme çalışmalarını yanlış yönlendirecek kararlara ve çıkarımlara
neden olabileceği anlamına gelmektedir.
Algı Analizi, konumlama, rekabet ve segmentlere ayırma konularının bir arada
oluşturdukları davranışla ilgilenir böylece stratejik pazarlama alanı içindeki harmonize
olmayan piyasa yapısının analizinden kaçınır. Tüketici farklılığı nedeniyle karışıklık
yaratmadan öncelikli bir segmentin algı haritasının oluşturarak konumlama ve segmentasyon
yapılmasına olanak sağlar. Klasik yaklaşım rekabette farklılaşmaya odaklanırken algı analizi
yöntemi pazardaki markalar için heterojen tüketici yapısını, farklı algıları araştırır. Turist
destinasyonları için algı analizi müzelerin farklı ve rekabetçi ürün ve hizmetlerinin algı
konumlarını inceler. İleri aşamada ise algı konumlarına “tüketici algılarındaki heterojenlik”i
eklemek faydalı olacaktır. Müzeler için farklı müzeler ile ilgili farklı algıların da tespiti yararlı
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olacaktır. Bu ikinci aşamada ve tercihler doğrultusunda müzenin küresel imaj konumunun da
değerlendirilmesini sağlayacaktır.
Çağdaş Metodoloji: Algı Analizi
Algı analizlerinin uygulanmasında ilk adım “ziyaretçi” ve “potansiyel ziyaretçi” algı
kalıpları bölümleme algoritmaları kullanılarak gruplanmasıdır. Bu gruplama da müzenin
marka değeri tamamen göz ardı edilir. Böylece alınan cevapların ön yargılardan bağımsız
olduğundan emin olunacaktır. Böylece “müze” algısına ait veri sağlanacaktır. İkinci adımda
müze marka değeri dikkate alınır, böylece müzeye özgü imaj analizi yapılabilir. Müzeye
Ürüne yönelik algıların anlaşılması için konumlandırma çalışmalarında (SOFM) yapay sinir
ağı modeli kullanılır. Bu model ile eksik olabilecek bilgilerle de anlamlı sonuçlar elde
edilebilecek, ilave edinilen her veri yine kategorik ve kümülatif analize eklemlenebilecektir.
Bu yolla stratejilerin minör hatalara karşı da toleranslı olması sağlanmaktadır.
Giriş ve sonuç verisi, bilgi işlemeye mutlak destek verecek biçimde desenlendirilmiş
araçlarla (anketler, gerçek ve resmi veriler vb) ve ilişkilendirilmiş kriterlere
dayandırılmaktadır. Burada amaç her belirli giriş için hedef bir çıkış elde etmektir. Elde edilen
sonuçlar hedef ile karşılaştırıldığı zaman hedefe ulaşılamamışsa bağlantıların ağırlıkları
benimsenen öğrenme yaklaşımına göre ayarlanarak işlem tekrarlanır. Bu işlem sonuçta en
küçük değişim tespit edildiğinde sona erer (son prototip tüm grubun algı kalıplarını temsil
edecektir). Bu yöntemle müzenin imajının tipolojik olarak yorumu da desteklenmiş olacaktır.
Algılama Haritası
Bölümleme çalışmaları algı haritaları ile gösterilebilir. (yapay sinir ağında kullanılan
örnek prototip grafiği aşağıda şekilde çember olarak görünmektedir). Algı haritaları
destinasyon yönetiminin ürünün mevcut imajını görmesi ve gelecek için konumlandırma için
fikir oluşturmasını sağlar. Yönetsel bir bakış açısıyla, gösterimlerin her biri “ziyaretçi
tarafından algılanan imajın frekansı” olarak yorumlanabilir. Büyük çemberler müze imajı ile
ilgili genel algıları gösterirken küçük çemberler bileşenlerle-hedef gruplar için farklı algıları
ve yaklaşımları temsil eder.
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Algı haritaları küçük çemberlere odaklanarak farklı (niş) imaj konumlarının tespitinde fayda
sağlar. Çemberdeki dilimlerin genişliği anketteki kategorik bileşenler ile ilgili algıları
göstermektedir. Dilim ne kadar büyükse müze ile algı düzeyi arasındaki ilişki o derece
yüksektir. Geniş dilimler müzenin imaj konumlandırmasının güçlü olduğu yönünde
yorumlanabilir. Bu nedenle, turistlerin zihinlerdeki güçlü imajın pekiştirilmesi yönünde
kampanyalara başlanmalıdır. Eğer bir konum yeterli miktarda ziyaretçi tarafından
desteklenmiyorsa, bileşenler birleşik olarak da değerlendirilebilir. Aksi durumda; detay veri
genişliği halinde ise ürünün alt bölgesel konumları da irdelenebilecektir. (Bu aşamada GISCoğrafi Bilgi Sistemleri kullanımı hız ve etkinlik kazandırmaktadır.) Bu yolla tasarımlarda
daha geniş bir algı konumu oluşturma olanağı doğmaktadır. Bir miktar karmaşıklık
içermesine karşın model daha az yanıltıcı sonuçlar verir. Bu yolla iki veya üç boyutlu uzayda
yüksek boyutlu verinin birçok olası projeksiyonlarından kaynaklanan senaryo ve stratejilerin
yorumlanabildiği gibi, ziyaretçilerin algılarına yönelik sunumların heterojenliği geliştirilebilir.
Müzelerde jenerik imaj yaratabilmek için tüm bileşenleri ayrıntılı olarak incelemek
yerine “güçlü imaj”, “rekabet baskısı” veya “konumlanma tercihi” gibi çekim yaratan noktalar
dikkate alınarak bir seçim yapılabilir.

Benchmark
Kıyaslama verisi

Rekabetçi Üstünlük

Seçilen Eser ve Konumlanma bileşenleri verileri

Strateji oluştururken sahadan elde edilen veriler Kent Bileşenleri, Müze Bileşenleri ve
Hizmet Bileşenleri ile ilişkilendirilerek (2li ilişkilendirmenin üçüncü eksen cinsinden
değerinin izlenmesi) niş alanlar tespit edilmelidir. Bu yaklaşım önemli stratejik konumlama
bilgileri sağlayarak yönetsel politikaları anlamlı kılan bir yaklaşım olarak kullanılmıştır.
Yaklaşım destinasyon yönetimine iki temel fayda sağlamaktadır;



Algı haritaları ile daha etkin imaj konumları tespit edilebilmektedir. Algı haritasında
pazarlama için niş ve duygusal pazarlamaya yoğunlaşmış özelliklerin olduğu
görülmektedir.
Algılanan imaj özelliklerinin analiz edilmesi bölümlendirme ve çeşitlendirme (eserlerin
birden fazla ve birden farklı yönleri ile sunumu) stratejilerini tanımlamaktadır.

Özetle Ürün/eser-Algı analizinin gerçekleştirilebilmesi için üç yollu veri toplanması
ve yönetimin doğru karar almasını sağlamak üzere gereksiz şartların dikkatli bir planlama ile
analize dahil edilmemesi gerekmektedir.
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Değer Tüketim Süreci
Günümüzde Marka ve İmaj kavramları çoğu zaman içerik problemi yaşamakta ve
karıştırılabilmektedir. Özü itibariyle marka olabilme sulan hizmetler ile hizmet alanların
“algı”sınin bileşkesidir. Bu bağlamda imaj çalışması öncelikli olarak “algının
yönetilebilmesi”ne, yönelik yapılmalıdır. Sonuçların ise hizmet sağlayıcıların yaklaşım, istek,
marka değerleri ve faaliyetleri ile eşlenebilmesi (eşgüdümü) büyük önem taşımaktadır.
Marka kimliğinden imaja geçiş aşaması pazarlanan imaj-tüketici algısı-pazarlama
tanımlı stratejileri bileşkesindeki niş alanların kullanılması ve bu alanlardaki faaliyetlerin
eşgüdümünü sağlayacak bir örgütlenmenin gerçekleşmesini gerektirir

Geleneksel süreçte yaşanan en önemli sorunlardan biri alıcı/tüketicinin “beklentileritatminleri-kanaatleri” eksenlerinde oluşabilecek “yöneltilmiş olumsuzluklar” olarak
gelişebilmektedir. Küreselleşeme ile ortaya çıkan ve neredeyse her anın iletişim mecralarında
“anlık” olarak izlenebildiği iletişim süreçleri, bilişim teknolojileri ile birlikte sosyal ve kişisel
davranış ve tercihlerde köklü değişiklikler yaratmış durumdadır. Kişiler dev bir network
içinde “bireyselleşme-kişiselleşme” durumu ile baş başadır. Bu durumun olumlu/olumsuz
yanları tartışılmakla birlikte yadsınamaz bir gerçeklik olduğu da açıktır.
Günümüzde kişiler bilişim, iletişim ve kişisel erişim ortamlarını odağa almış
durumdadır. Bu bağlamda yerel ve küresel düzeyde hizmet sağlayıcı ile doğrudan temas
edebilmekte, bu yolla da farklı tercih grupları aynı ürün ve hizmetlerden farklı bireysel
çıkarımlar yapabilmektedir. Bu durum geleneksel destinasyon erişimlerinin yerine
Organizasyon ve Gruplardan bağımsız hareket eden Kişi/Birey davranışlarını hakim kılmıştır.
Kişiler artık sosyal gruplarla “kanaat ortaklıkları ve iletişim” geliştirip acenteden muaf,
küresel düzeye yayılmış ürün ve hizmetlere doğrudan erişmektedir.
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Bu davranışlar geri bildirimleri de sosyal ağlarda hızlandırmakta, “değerler” çok hızlı ve
tüketilemeden değişmektedir. Bireysel tasarım ve deneyimler - Davranış Bilimi ve teorileri ile uyumlu
olarak - tüm ürün ve hizmetlerde yapısal-sistematik biçimde yaşanmaktadır. Değer Tüketim Süreci 2
olarak adlandırabileceğimiz bu davranış tipolojisi ürün ve hizmetlerin algısında yaşanan ardaşık
süreçlerden oluşmaktadır.
Kişiler önce BİÇİMi, sonrasında İÇERİKi, yaşarken tatmin ve LEZZET/TADı, sonrasında
ilişkili-ilintili ÖYKÜ ve EFSANELERi, biriktirme, paylaşma ve değer yükleme için ise ANIları
kodlamaktadır.

Marka, Hizmet ve Kent
bileşenlerine dayalı ürün ve
hizmet çeşitliliği, birden fazla
tema-konseptle pazarlama

Bu davranış kalıbını odağa alan günümüz pazarlama yaklaşımı ise NEURO MARKETING ve SENSE
MARKETING olarak uygulanmaktadır Yukarıda tanımlanan çerçeve paralelinde çağımız pazarlama
stratejileri aşağıda sunulan yapı paralelinde şekillendirilmek durumundadır. Yapının hiyerarşik
düzeyleri temel olarak şöyle özetlenebilir:

2 Özgün olarak Sosyolog Uğur ERSOY tarafından geliştirilmiş yaklaşım ve model alt yapısı olup fikri mülkiyet hakları saklıdır.
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Tanımsal Aşama :

Stratejinin tarafları
Yönelim
Pazarlama Etkileşimi

(TALEP) Ziyaretçiler ve (ARZ) müze ve müze profesyonelleri
Ziyaretçi yönelimlerinde internet, sosyal medya, iletişim araçları
müzelerin yeni pazarlama yaklaşımı.
Duygusal/Zihinsel Pazarlama (sense & neuro-marketing).

Faaliyet ve Algı

Değer Tüketimi
Destinasyon Değeri

Biçim, İçerik, Tatmin, Öykü, Anı kodları (algı konumu ve kanaat).
Ziyaretçi için tatmin,
Müze için gelir.

Geri Bildirim ve Sonuçlar

Sonuçlar

Ziyaretçi tarafı için müşteri sadakati, propaganda – olumlu/olumsuzsosyal grup Paylaşımları biçiminde oluşurken; Müze için uluslararası
tanıtım, rekabet gücü, markalaşma ve marka değeri biçiminde
oluşmaktadır

Strateji Boyutu
Pazarlama Modeli Düzeyi
Örgütlenme Modeli Düzeyi

Güncelleme – iyileştirme, ortam ve araçlar,
Teknik, idari, finansal iyileşme ve gelişme, yaygınlaşma, ,
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Müzeler için algı ve hizmet yönü strateji yapılanması şu şekilde özetlenebilir.
ALGI (ziyaretçi)

HİZMET SUNUMU (Müze)

Neden (bilgi)

Tarihçe

Nasıl (kolay erişim)

Rekabetçi Üstünlük

Deneyimle (yaşanmışlık ve jestler)

Önem

Hatırla (iz bırakma)

Tematik olarak “mutlak görülme” nedeni

Paylaş (yaygınlaştırma)

Algı Yönü Yönetimi
Yukarıdaki tabloda belirtilen Algı ekseni dört (4) fazlı bir ziyaretçi davranış döngüsüdür. Bu
döngünün isteklendirilmesi şu aşamalardan oluşmaktadır. Birinci eksen GİZEM kavramına dayalıdır.
Bu kavramın tetiklenmesi “özellikli erişim – kişiye özel bulgu” ve “özgün bilgi – bilinmeyeni bilme” ile
gerçekleşmelidir.
İkinci eksen ziyaretçinin kendini “müze/mekân” ile bütünleştirmesi”dir. Bu davranışsal
yaklaşımda “aidiyet ve/veya benimseme” olarak gerçekleşmektedir.
Üçüncü eksen “sahiplenme (mülkiyet)” ekseni olup, ziyaretçinin diğer potansiyel ziyaretçileri
yönlendirme ve isteklendirmesini sağlayan eksendir.
Döngünün son evresi “merak” evresi olup, ziyaretçinin müze ile ilgili yeni düzenleme ve
farklılık hakkında merak ve yeniden görme (izleme) evresidir. Bu evre hem tekrar ziyaret (repeatguest) hem de paydaşlık duygularının sıcak tutulmasına yöneliktir. Bu evreye erişen ziyaretçilerin
tanıtım, pazarlama, geliştirme ve sosyal sahiplik açısından çok önemli elçiler haline geldiği
görülmektedir.
Algı; veri niteliğindeki enformasyonun “anlam yüklenerek bilgiye dönüştürülme süreci”dir. Bu
tanımdan hareketle zihinsel haritalarda “kişisel”, markalaşma ve imaj alanında ise “sosyal” kodlar
oluştuğu açıktır. İnsan doğası geçmiş sosyo-kültürel genetiği ve zihinsel sermayesi ile kısıtlı
“reseptörler” (seçici algı hücreleri) ine sahiptir. Bu paralelde stero-tip uyaranlar algı boyutunda çok
farklı algılara dönüşmektedir.
Farklı algıların ortak bir değer kümesinde buluşturulabilmesi ise marka stratejisini
oluşturmalıdır. Bu yolla farklı zamanlarda, farklı tatminlerin, farklı tatların ve farklı anlam yönlerinin aynı
üründen alınabilmesi sağlanacaktır. Bu bağlamda “deneyimle”, “hatırla” ve “paylaş” algıları ürünün
geometrik talebini yaratacağı açıktır.
ALGI (ÜRÜN/DEĞER/DESTİNASYON)

Yandaki
şekilde
hizmet
sunumunun
operasyonel olarak nasıl analiz edilerek
yönetilebileceği model şeması olarak
verilmektedir. Model konumlanma ve özgün
strateji birleşimini göstermektedir.

STRATEJİ ALANI

tema 5

Örnekte görüldüğü biçimde her ürün/değer
için tematik öncelikler belirlenerek o ürüne
dair bir künye oluşturulmalıdır.

tema 4
Algı/beklenti düzeyi

tema 3

Bu künyeler, içerik ve strateji temalarının
doğru seçiminde esas teşkil edecektir.

Uyumlu
Strateji
Düzeyi

tema 2

tema 1
Kurumsal Kapasite
REKABET ALANI

HİZMET SUNUM ÖNCELİKLERİ
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Algı – Hizmet Örtüşme Niş Alanları

EK 2 : Müzeler için uygulanabilir Destinasyon Anketi önerisi
Bölüm 1 : Demografik Bilgiler

No
1

2

3

4

5

6

7
8

9

10
11

Kategori
Cinsiyet

Açıklama

Soru
Kadın
Erkek




Evli
Bekâr




15-25
26-35
36-45
46-55
56 ve üzeri







İlköğretim
Lise
Üniversite
Lisans Üstü






İlköğretim
Lise
Üniversite
Lisans Üstü






700 TL Altı
700TL-1.500TL
1.501TL-2.500 TL
2.501 TL-3.500 TL
3.501-5.000 TL
5.000 TL üzeri








Hiç çalışmadı
Çalışıyor
Daha önce çalıştı veya emekli





Evet



Hayır



İş
Tatil
Sağlık
Eğitim
Kültür-Tarih-Turizm
Alışveriş
Diğer









Medeni Durum

Yaş Grubu

Eğitim (okuyor)

Eğitim (mezun)

Aylık Aile Geliri

Mesleğiniz
İstihdam Durumu

Bu kentte mi ikamet ediyorsunuz

Yaşadığınız kent
Bu kente geliş nedeniniz
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12. Soruya geçiniz
10. ve 11. Soruları da
cevaplayınız

Bölüm 2 : Müze ile ilgili bilgiler

No
12

Kategori
Müzemize kaçıncı kez geliyorsunuz?

5. Kez ve üzeri







Evet



İlk kez
2. Kez
3. Kez
4. Kez
13

Açıklama

Soru

Müzemize tekrar gelmek ister misiniz?
“Hayır” ise nedenini
belirtiniz
Hayır

14



Müzemizde en beğendiğiniz 3 şey
1
2
3

15

Müzemizde en beğenmediğiniz 3 şey
1
2

16

17

3
Sizin için bir Müze seçerken hangisi ne derece önemlidir? (Her birini 5 üzerinden derecelendiriniz)
( )
Müzenin fiziksel özellikleri
(5=çok önemli)
( )
Sunulan hizmetler ve etkinlikler
(5=çok önemli)
( )
Tatmin
(5=çok önemli)
( )
Efsane, öykü ve mitolojiler
(5=çok önemli)
( )
Sizde bıraktığı anılar
(5=çok önemli)
Sizce Müzemizin önde gelen 3 (üç) simgesi nedir?
1
2

18

3
Müzemize hangi ulaşım aracıyla geldiniz
Toplu Taşıma aracı
Taksi
Özel oto

19

Diğer
Bulunduğunuz mekân hakkında nereden bilgi aldınız?
Arkadaş
Acente
İnternet
Medya, Yazılı-Görsel Basın
Kitap, Yayın

20

Bilgi almadım
Kentimizde başka hangi müzeleri ve/veya ören yerlerini gördünüz

45












Bölüm 3 : Beklentiler ve Beklenti Karşılama

No

Soru

Destinasyon Algısı
21

Kültür

22

Tarih

23

Kentsel doku ve mimari

24

Orijinallik

25

Modernite

26

Doğa çekiciliği

27

Heyecan/Hareketlilik

28

Konaklama olanakları

29

Hizmetlere kolay erişim

30

Ulaşım

31

Temizlik

32

Sanatsal yeterlilik

33

Yeme-içme olanakları

34

Alışveriş olanakları

35

Fiyatlar

Beklenti
Beklentiniz

Beklentiyi Karşılama
Müzemiz

“En Yüksek Değer 5 olacak biçimde” değerlendiriniz

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Bölüm 4 : Ziyaretçi Memnuniyeti (MÜZE)

No
36

Soru
Eserleri açıklayıcı tabelalar yeterli

37

Müzeyi gezmek kolay

38

Teknolojik uygulamalar müzeyi gezmeyi daha cazip hale getiriyor

39

Müze içinde öğretici ve eğlenceleri aktiviteler yapmak mümkün

40

Çocuklara yönelik

41

Buranın veya buradaki en az bir eserin hikâyesini bildiğim için geldim

42

Tuvaletler temiz

43

Yeme içme imkânları çeşitli ve sağlıklı

44

Müze mağazasındaki ürünler çeşitli

45

Müzeye giriş ucuz

46

Kafeterya ürünleri ucuz

47

Otopark imkânı var

48

Ulaşım kolay

49

Çevresi güvenli ve temiz

50

Bu müzeye tekrar gelmek isterim

51

Buraya yakın başka müze ve/veya ören yerlerini de gezmek isterim

Hayır

Evet

46

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

EK : Ören Yerleri için memnuniyet ölçeği

No
36

Soru
Mekânın tarihi ve kültürel yönünü anlatan tabelalar yeterli

37

Bu mekânı gezmek kolay

38

Bu mekânla ilgili bir hikâye bildiğim için geldim

39

Mekânın çevresi temiz

40

Buranın sosyal ortamını seviyorum

41

Buradaki fiyatları uygun buluyorum

42

Esnaf tarafından kandırılmadığımı düşünüyorum

43

Yeme içme imkânları yeterli ve çeşitli

44

Çevrede kullanabileceğim temiz tuvaletler var

45

Alış veriş olanakları çeşitli

46

Mekânın dokusuna uygun alış veriş mümkün

47

Otopark imkânı var

48

Ulaşım kolay

49

Çevresi güvenli ve temiz

50

Bu mekâna tekrar gelmek isterim

51

Buraya yakın başka müze ve/veya ören yerlerini de gezmek isterim

47

Hayır

Evet

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
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