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1. Kenan Yavuz
2. Feride Çelik
3. Nazlı Keçili
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6. Selin Bozkurt
7. Zeynep Karahan Uslu
8. Furkan Yavuz
9. Semanur Yavuz

GÜNDEM: Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nde yapılan etkinlikler ve daha sonrasında
yapılacakların planlanması.
1. Kenan Yavuz, ilk Danışma Kurulu Toplantı sonrası kültürel alt yapı çalışmalarını nasıl daha
fazla ön plana çıkarma noktasında çalışmalar yapıldığını belirtti. “Yaşayan Müze”, “Köklere
Dönüş” gibi sloganlar üretildiğini ve ona göre sürecin geliştiğini belirtti. Serhan Bali’nin
Andante dergisine tasarım yapılıp, gönderildiğini belirtti. Müzenin ziyaretçilere açıldığını ve
bir hafta içerisinde 150-200 ziyaretçinin uğradığını söyledi.
“Yaşayan Müze” konseptini ön plana çıkarmak için Anadolu’da unutulmaya yüz tutmuş
faaliyetleri, pazar günleri instagram üzerinden canlı yayınlar ile insanlara sunulacağını, ilk
canlı yayının da “Tırpan Şenliği” olarak düzenlendiğini söyledi. Daha sonrasında gerçekleşecek
olan canlı yayınlarda ise biçilen otun orakla toplanması, bağ yapılması, dama çıkarılması, kem
eğirilmesi gibi faaliyetlerin yapılacağını anlattı.
Müteakibinde ise temmuz ayının sonunda “Harman Şenliği” yani buğdayın biçilmesi,
bağlanması, at arabasına yüklenmesi, harmana yayılması, yaba ile savrulması, harman
makinası ile buğdayın ayrılma işlemleri gibi eskiyi birebir yaşatacak faaliyetlerin
gerçekleşeceğini belirtti.
Gastronomi noktasında ise Bayburt’a özel yemeklerin tandırda pişirilerek canlı yayınlarla
tanıtılacağını bildirdi.
2. Selin Bozkurt, 24-26 Temmuz 2020 tarihleri arası Danışma Kurulu üyeleriyle birlikte Kenan
Yavuz Etnografya Müzesi ziyaretini planladı.
Toplantıya katılamayan Ali Canip Olgunlu, Şeref Oğuz ve Serhan Bali’ye müze ziyaret tarihi
bildirileceğini belirtti.
Katalog ve reklam filmi çalışmalarıyla alakalı planın oturtulması gerektiğini belirtti.
3. Zeynep Karahan Uslu, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi olarak Bayburt’ta bulunan mevsimlik
işçi ailelerin çocuklarına boyalar, kişisel gelişim araçları vb. gibi yardımların yapılabileceği
fikrini daha öncesinde Kenan Yavuz’la görüştüğünü ve detaylarını anlattı.
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Kenan Yavuz da bunun doğrultusunda 98 adet paket ve duruma göre ilave paketlerin
hazırlandığını ve en kısa sürede düzenlenecek organizasyonla dağıtılacağını söyledi.
4. Recep Çiftçi, katalog çalışması için içeriğin oturtulması gerektiğini ve bunun müze
ziyaretinden sonra, yerinde tespit yaparak düzenlenmesi gerektiğini söyledi.
Müze ziyaretinden sonra daha fazla projelerin ve fikirlerin doğabileceğini belirtti. Sanatsal
projelerle geliştirilebileceğini aktardı.
5. Feride Çelik, katalog içeriğinin ve tanıtım filminin oluşturulup ziyaretin bunlarla daha da
destekleneceğini belirtti.
Uluslararası üyeliklere ve müze platformlarına ilk etapta adım atılırsa müze yükselişinin daha
hızlı olacağını söyledi.
6. Furkan Yavuz, ödül süreciyle ilgili başvuru formunun neredeyse tamamlandığını, yeni resimler
ve projelerinde eklenip 1 Ağustos’ta başvurulacağını söyledi.
7. Nazlı Keçili, müze ile ilgili bilgilerin daha fazla insana yayılması için, detay olarak
bilgilendirmek için çalışmalar yapılabileceğini belirtti.
8. Zeynep Karahan Uslu, bir sonraki toplantıda uluslararası başvurulacak üyeliklerin isimlerini ve
detaylarını paylaşacak.
9. Kenan Yavuz, tüm Danışma Kurulu Üyeleri’ne destek ve ilgilerinden dolayı teşekkür ederek
toplantıyı sonlandırdı.
10. Ali Canip Olgunlu, Şeref Oğuz, Serhan Bali ve Gözde Dönmez Yavuz mazeretlerinden dolayı
toplantıya katılım sağlayamadılar.
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