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2011 yılında İstanbul’da kurulan Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği (MMKD),
•

Türkiye’de müzelerin Uluslararası Müzeler Konseyi’nin (ICOM) belirlediği müze tanımına
uygun, çağdaş kültür kurumları olarak işlev görmesini sağlamak;

•

ICOM’un belirlediği mesleki standartlar ve etik değerler doğrultusunda, Türkiye’de
müzeciliği bir meslek olarak desteklemek ve müzecilerin gelişiminde aktif rol almak;

•

Müzeciler arasında sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmek, dayanışmayı sağlamak;

•

Müzecilik mesleğinin sorunlarını saptamak, çözümler üretmek ve sorunları çözücü
girişimlerde bulunmak başta olmak üzere, müzecilik alanında faaliyet gösteren tüm
uzman, akademisyen ve çalışanlara yönelik hizmet verecek, gerekli iletişimi ve dayanışmayı
sağlayacak bir platform olarak faaliyet göstermektir.

MMKD, kuruluş amacı doğrultusunda, mesleki bilgilendirme, araştırma, arşivleme ve yayın
alanlarında faaliyetler gerçekleştirir. Dernek tüzüğünün ilgili maddelerinde detaylı olarak ifade
edilen faaliyet alanları arasında;
• Türkiye’de ve dünyada müzecilik alanında yapılan etkinliklerin ve ICOM çalışmalarının takip
edilmesi, üyeler ve kamuoyu ile paylaşılması;
•

Yurtdışında ve Türkiye’de bu konuda faaliyette bulunan kişi, kurum ve kuruluşlar ile
birlikte ortak çalışmalar yapılması, projeler yürütülmesi;

•

Ulusal ve uluslararası kapsamda müzecilikle ilgili bilgi ve arşiv derlenmesi; derlenen
bilginin elektronik medya, bülten, kitap, broşür, katalog, afiş aracılığıyla paylaşılması;

•

Müzelerin kapasitesini geliştirmek; müze çalışanlarının mesleki gelişimini ve müzecilik
alanında çalışanların bilgi ve deneyimini artırmak için, çeşitli kurum ve kuruluşların işbirliği
ve desteğiyle yaz okulu, kurs, gezi, seminer, konferans, çalıştay ve panel gibi etkinliklerin
düzenlenmesi;

•

Eğitim amaçlı özel TV kanalları, uzaktan eğitim programlarının oluşturulması ve/veya bu tür
programların desteklenmesi;

•

Müzecilikle ilgili yabancı kaynakların Türkçe’ye çevrilmesi ve kamuoyuna ulaştırılması;

•

Üniversitelerle yakın işbirliği içinde çalışılarak müzecilik alanında yapılan çalışmaların,
işbirliklerinin sayısının ve kalitesinin artmasına destek verilmesi;

•

Türkiye’de müzelerin çağdaş bir yapıya ve hizmet kalitesine ulaşması için kamu-özel
sektör-sivil toplum işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunulması yer alır.
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MMKD’ye üyelik başvurusunda
bulunan kişi ve kurumlar,
Derneğin amaç ve ilkelerine, ICOM,
ICOMOS ve UNESCO’nun ilke ve etik
değerlerine, ilgili uluslararası ilke
ve yasalara uyacaklarını kabul
etmiş sayılırlar.

MMKD üç farklı üyelik kategorisi sunar;
Bireysel Üyelik

Kurumsal Üyelik

Destekçi Üyelik

Müzecilik ya da ilgili
alanlarda lisans ya da
lisansüstü eğitim almış ve
müzelerde, müzecilik ya
da ilgili alanlarda çalışmış
veya çalışan her birey bu
kategoriye girebilir.

Müzecilikle ilgili her türlü
kurum (müze, benzer
kültür kurumu, müzesi
olan kurum, dernek, vakıf,
şirket, müzecilik
alanında çalışan şirket
v.b.) kurumsal üye
olabilir. Kurumsal üyeler
kendi yönetim organlarında bu konuda karar alırlar
ve bir temsilci seçerler.

Müze uzmanı ya da
müzebilimci olmamakla
birlikte Türkiye’de çağdaş
müzeciliğin gelişimini
ve Derneğin amaçlarını
destekleyen tüm birey ya
da kurumlar bu kategoride
yer alabilir.

Bireysel üyeler, üyelere
tanınan tüm haklardan
yararlanırlar.

Destekçi üyelerin oy hakkı
yoktur.

Kurumsal üyelerin sadece
temsilcileri bireysel
üyelere tanınan tüm
haklardan yararlanırlar.
Tüm bireysel üyeler, destekçi ve kurumsal üye temsilcileri Genel Kurul’a katılabilir; görüş
bildirebilir, çalışma gruplarına ve diğer her türlü faaliyete katılabilirler. Destekçi üyeler Genel
Kurul’da oy veremezler ve resmi organlarda yer alamazlar.
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“KAPILAR MÜZECİLERE AÇIK” PROGRAMI
Müzeler ve müzeciler arasındaki iletişim ve etkileşimi artırmayı hedefleyen MMKD, çeşitli projeler
ile zenginleştirmeyi planladığı bu buluşmanın ilk adımı olarak müzecilerin müzeler ile arasındaki
sınırları kaldırmayı öneriyor.
“Kapılar Müzecilere Açık” programını destekleyen müzeler, Türkiye için bir ilk olan ve
müzecilerin mesleki birlik ve iletişimine hizmet eden bir projenin parçası olarak müzeleri adına
önemli bir misyonu yerine getirecekler.

Siz de müzenizin kapılarını
MMKD üyelerine ücretsiz açarak,
“Kapılar Müzecilere Açık”
programını destekleyebilir ve
böylece, müzecilerin mesleki
gelişimine ve müzeciler
arasındaki sıcak temasın
kurulmasına katkı
sağlayabilirsiniz.
Programa katılan müzelerin isim ve logolarına;
• Yeni üyelere iletilen üyelik kabul mektuplarında,
• MMKD internet sitesinde, tüm pazarlama-iletişim çalışmalarında (e-bülten,
sosyal medya ve tüm dijital ve basılı tanıtım malzemelerinde) mecranın içeriğine
ve tasarımına uygun olarak, yer verilir.
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Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği İdari Yapısı
Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği, her yıl yapılan Genel Kurul ve seçimler doğrultusunda
belirlenen, 7 asil, 7 yedek üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir; faaliyetleri 3 asil,
3 yedek üyeden oluşan Denetim Kurulu tarafından denetlenir. Derneğe ayrıca; 7 kişilik bir danışma
kurulu da destek vermektedir.
MMKD YÖNETİM KURULU
Başkan			
Cânan Cürgen
Başkan Yardımcısı
Ali Rıza İşipek		
Başkan Yardımcısı
Yeşim Kartaler
Sayman Üye		
Cihan Çolak		
Sekreter Üye		
Sevtap Aytuğ 		
						
Üye			
Yasemin Masaracı

Sait Faik Müzesi Direktörü
Müze Yatırımcısı
SEKA Kağıt Müzesi Danışmanı, Müzebilimci
Müzebilimci
Gelişim Üniversitesi, Sinema-Televizyon Bölümü
Öğretim Üyesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Şehir Müzesi Müdürü, Müzeci
Küratör

Üye			
Deniz Koç		
		
Yedek Üyeler
		
Emine Mine Bora
Çanakkale Kent Araştırmaları Merkezi Yöneticisi
		
Şennur Şentürk
Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Müzesi
					
ve Koleksiyonlar Müze Direktörü ve Küratör
		
Bülent Arı 		
Rektör Yardımcısı, Sabahattin Zaim Üniversitesi, Siyaset
					
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
		
Evrim Doğan
Arşiv Uzmanı, Beyoğlu Belediyesi Beyoğlu Belleği
		
Burcu Kiriş		
Halkla İlişkiler Uzmanı, Gönüllü Hizmetler
		
Ata Yersu
Aşiyan Müzesi Müdürü
DANIŞMA KURULU
Suay Aksoy ICOM Danışma Kurulu Başkanı
Özalp Birol
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmes Genel Müdürü
Sibel Çetingöz Santralistanbul Eğitim Koordinatörü
Çağla Parlak Müzeci
Fersun Paykoç Eğitim Uzmanı
Deniz Ünsal İstanbul Bilgi Üniverstesi, İletişim Fakültesi, İletişim Bölümü, Sanat Yönetimi
		
Öğretim Üyesi

İletişim:
		

w w w.m m kd.org .tr
bi l g i @m m kd.org .tr
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