UZAKTAN YAKIN OLABİLİRSİNİZ...
"SANAL MÜZE GEZİLERİNE"
NE DERSİNİZ?
SANAL MÜZE

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte artık siz gidemeseniz bile gezmek istediğiniz yerler sizin hemen
elinizin altında. Özellikle bunlar arasında en çok ön plana çıkan yerler müzeler. Sanal müze denilen bu
uygulamalar ile adeta müzeyi ayaklarınızla geziyor kadar oluyorsunuz. Gerçekten oldukça keyifli bir
aktivite…

Gezilecek Sanal Müzeler (Türkiye)

GÖBEKLİTEPE ÖRENYERİ-ŞANLIURFA

Yerleşim yeri olarak kullanılmadığı bilinen ve tapınmaya hizmet eden Göbeklitepe, şaşırtıcı anıtsal
mimarisiyle 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi. Türkiye'de de’’ 2019 Göbeklitepe Yılı”
ilan edildi. Henüz küçük bir bölümü çıkarılan Göbeklitepe, yaklaşık 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık
tarihini değiştirdi. Dünyanın bilinen en eski ve en büyük tapınma (kült) merkezi sayılan Göbeklitepe
ile dinsel inanışın yerleşik yaşama geçişteki etkisi kanıtlandı.
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1 https://sanalmuze.gov.tr/TR-259963/gobeklitepe-orenyeri---sanliurfa.html

EFES MÜZESİ-İZMİR

Gerçekleştirilen kültürel faaliyetler ve ziyaretçi kapasitesiyle Türkiye'nin en önemli müzeleri arasında
bulunan Efes Müzesi'nde en çok ilgi çeken eserler arasında Efes Artemis heykeli, yunuslu Eros,
tavşanlı Eros, Eros başı, Priapos heykeli, mermer Artemis heykeli, Mısırlı rahip heykeli, İsis heykeli,
çeşitli mitolojik tanrı heykelleri ve Sokrates başı bulunuyor.
Müzenin orta bahçesinde oluşturan arasta bölümünde ise eski Türk kasabalarındaki ticaret yaşamı ve
kaybolmaya yüz tutan çeşitli el sanatları sergileniyor. Müzenin ayrı bir bölümünde Antik Çağ'dan
başlayarak Osmanlı dönemini de kapsayan elektron, altın, gümüş, bakır sikkeler ve takılar yer alıyor.
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2 https://sanalmuze.gov.tr/TR-259959/efes-muzesi---izmir.html

KURTULUŞ SAVAŞI MÜZESİ-ANKARA

Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM), Cumhuriyet tarihine merak duyanlar için adeta bir mabet
niteliğinde. Her odası Kurtuluş Savaşı’na ve Cumhuriyet’in ilk yıllarına ait değerli bilgiler içeren
doküman ve eşyalarla dolu müze, aynı zamanda bir milletin bağımsızlığı için ne kadar büyük
fedakârlıklara katlanabileceğini de kanıtlıyor.
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TROYA MÜZESİ-ÇANAKKALE

Eserler taş (mermer), heykel, lahit, yazıt, sunak, mil taşı, paleolitik balta ve kesiciler vb., pişmiş toprak
seramikler, metal kaplar; altınlar, silahlar, sikkeler, kemik obje ve aletler, cam bilezikler, süs eşyaları,
bardak, koku şişeleri, gözyaşı şişelerinden vb. oluşmaktadır. Müze bahçesinde, peyzaj ile birlikte taş
eserler de, lahit, sütun, steller, sütun başlıkları vb. bütünlük oluşturacak şekilde sergilenmektedir.
Müzede ayrıca görsel grafik tasarımlarla birlikte diorama (anın veya hikâyenin ışık oyunlarının da
yardımıyla üç boyutlu olarak modellenmesi) dokunmatik ekran ve animasyonlarla sergi ile anlatımları
yapılmaktadır.
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3 https://sanalmuze.gov.tr/TR-259957/kurtulus-savasi-muzesi---ankara.html
4 https://sanalmuze.gov.tr/TR-259960/troya-muzesi---canakkale.html

ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ-ANKARA

Paleolitik Çağ’dan itibaren Anadolu topraklarının özgün eserlerine ev sahipliği yapan Anadolu
Medeniyetleri Müzesi, iki tarihi binadan oluşmaktadır. Bunlar Osmanlı Dönemi yapıları olan
Mahmutpaşa Bedesteni ve Kurşunlu Han’dır. 2014’te restore edilerek yenilenen bu müzede sanal
turlar, canlandırmalar ve Göbeklitepe’deki T biçimli dikme replikalar ve eserlerle birlikte tarihe bir
yolculuk yapmanızı sağlamaktadır.
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GAZİ MÜZESİ -SAMSUN

Mıntıka Palas Oteli, 1902 yılında Jean İonnis Mantika tarafından bir otel olarak inşa edilmiştir. İki
katlı olan yapının dış duvarları yığma tuğla, iç bölmeleri bağdadî olarak yapılmıştır. Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktığında bu otelde kalmıştır.
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5 https://sanalmuze.gov.tr/TR-259961/anadolu-medeniyetleri-muzesi---ankara.html
6 https://sanalmuze.gov.tr/TR-259962/gazi-muzesi---samsun.html

CUMHURİYET MÜZESİ-ANKARA

II. TBMM Binası ya da 1981’den beri kullanılan ismiyle Cumhuriyet Müzesi, ilk üç cumhurbaşkanı
dönemine dair birbirinden değerli kaynaklara ev sahipliği yapıyor. İçerisinde sergilenen eşya ve
belgeleri bir yana koyacak olursak bana göre binanın göz alıcı mimarisindeki ayrıntılar bile başlı
başına ziyaret sebebi oluşturuyor.
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BATMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

#HayatıEveSığdırdık

7 https://sanalmuze.gov.tr/TR-259958/cumhuriyet-muzesi---ankara.html

