Adı/Konusu
Tarih ve Saat

: Danışma Kurulu Toplantısı
: 03.09.2020 / 16.00 – 17.30

Yer

: ZOOM

Katılımcılar

:

1. Kenan Yavuz
2. Dr. Feride Çelik
3. Nazlı Keçili
4. Ozan Özkan
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7. Serhan Bali
8. Dr. Şeref Oğuz
9. Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu
10. Gözde Dönmez Yavuz
11.Furkan Yavuz
12.Semanur Yavuz

GÜNDEM: Danışma Kurulu 3. Toplantı faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve sonraki
dönemde alınacak aksiyonlar.
1. Moderatör Selin Bozkurt toplantıyı açtı ve müzede gerçekleşen toplantı sonrası alınan ve
alınacak olan aksiyonları, gelinen noktayı ve faaliyetleri değerlendirmek üzere sözü Kenan
Yavuz’a verdi.
2. Kenan Yavuz, ziyaretçilerden gelen talep üzerine otantik bir kafeterya yapıldığını ve hizmete
açıldığını söyledi. İyilik İçin Sanat Derneği’nin Yönetim Kurulu Üyeleri, Selin Bozkurt
başkanlığında müzeyi ziyaret edeceklerini fakat Pandemi sürecinden dolayı iptal olduğunu
söyledi. Bunun yanında “Hedik pişirme şenliği”, ”Kuşburnu toplama şenliği” yine Pandemi
sürecinden dolayı iptal edildiğini bildirdi. Yaklaşık 600 m2’lik 10 odalı bir konaklama tesisinin
temellerinin atıldığını söyledi. “Loruhan” ismi verilen konaklama tesisinin, bölgenin kültürel
yapısına uygun olarak dış çevrenin taşlarla, iç duvarların ise çamur ve kireçle sıvanacağı, tüm
odaların avluya açılacağı ve içerisinde restoran olacak bir konaklama yerinin temellerinin
atıldığını belirtti. Ekim sonuna kadar kaba inşaatın sonrasında ise iç dizayna başlanacağını,
2021 Haziran sonu, temmuz başı gibi de hizmete açılacağını söyledi.
Sayın Yavuz, ziyaretçi sayısında da rekor kırıldığını belirtti. Hafta içi ortalama 200’e yakın,
hafta sonu ortalama 500 civarında, toplam ziyaretçi sayısının 8000’i geçtiğini belirtti. Basında
ise müze hakkında Dr. Şeref Oğuz ve Talip Bayram’ın yazılarından bahsetti. Akşam
gazetesinden röportaj talebi geldiğini söyledi.
3. Feride Çelik, müzede sergi planının olduğundan bahsetti. Normalde eylül sonu gibi
yapılabileceğini fakat Pandemi dolayısıyla ertelendiğini bildirdi. Müze dış mekanı kullanarak
arazi sanatı projesinden bahsetti. Yurtdışında müze konferanslarına katılabilineceğini,
tanıtımımızın yapılabilineceğini ifade etti.
4. Nazlı Keçili, Danışma Kurulu Üyeleri’nin kendi çevrelerinde farklı kültürleri anlama
sohbetlerinin yapılmasını, Kenan Yavuz’la röportajlar yapıp sosyal medyada paylaşılması
etkileşimi artırabileceğini söyledi.
5. Ozan Özkan, önceki toplantıda da bahsedildiği gibi üniversite gençleri için turlar düzenlenip
müzeye ziyaretlerinin son derece önemli olduğunu ifade etti. Billboardın Bayburt kalesi
civarında sergilenip daha çok ziyaretçi çekilebileceğini belirtti.
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6. Recep Çiftçi, logonun en küçük halinde anlaşılabilir, verdiği mesajı görünür kılabilir görüntüde
olması gerektiğini daha da sadeleştirilebileceğini ifade etti. Sanat dışında kültürel ve
geleneksel değerleri ön planda tutmak, kültürel dokuyu yaşatmak gerektiğini söyledi. Müzede
yılda bir festival düzenlenebileceğini buna dahil olarak kukla festivali, masal anlatmaçözümleme gibi etkinliklerin yapılabileceğini belirtti.
7. Selin Bozkurt, etnografyanın anlamı ve içinde neler sergilenir konusunda bilgilendirmeyle
alakalı sosyal medyada kelime anlamlarını içeren paylaşımlar ve bilgilendirmeler
yapılabileceğini ifade etti.
8. Serhan Bali, instagram hesabının çok iyi kullanıldığından ve etkileşiminin çok iyi ilerlediğinden
bahsetti. Bu etkileşimin diğer sosyal medya hesaplarına da yansıtılması gerektiğini belirtti.
Müze ile müziği birleştirme konusunda etnomüzikoloji kısmına ağırlık verilmesi gerektiğini,
üniversitelerin etnomüzikoloji bölümleriyle bir araya gelinip bölümlerin müzeye özel bir
çalışma yapması istenebileceğini belirtti.
9. Şeref Oğuz, önerilerin karışmadan uzun vadede belli bir sıraya koyularak
gerçekleştirilebileceğini ifade etti. Ziyaretçi rekorunu kendi medya yayınlarında yer
verebileceğini söyledi. Müzik, folklor ve enstrüman üçlüsünün önümüzdeki dönemde yer
alması için proje geliştirilebileceğini söyledi. Öykü anlatma geleneğinin de öne
çıkarılabileceğini ifade etti. Kosgeb kredisiyle beraber etnografyayla iş yaparak girişimci
alanlarına dair fırsatlar yaratılabileceğini söyledi.
10. Zeynep Karahan Uslu, yazlık ziyaretçi sayısının basın yayını aracılığıyla servis yapılmasını
önerdi. Sayının, Müzeler Genel Müdürlüğü’nden mukayesesi alınıp “Kenan Yavuz Etnografya
Müzesi ziyaretçi rekoru kırdı” başlıklı haber değeri olan bir bülten çıkabileceğini ek olarak da
Kenan Yavuz’la kişisel röportaj yapılabileceğini söyledi. Bölge bazlı billboard reklamı
yaptırılabileceğini söyledi. Ziyaretçilere maddi değeri düşük örneğin müzeyi ifade eden bir
kitap ayracı gibi hediyelerin verilebileceğini söyledi. Web sitesine eserlere kolay ulaşım
açısından online katalog çalışması yapılabileceğini ifade etti. Üniversitelerin davet edilip
müzeyle ilgili akademik makale yayını yönünde harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Daha
sonrasında müzeyle ilgili yapılan akademik çalışmaların özellikle web sitesinde yayınlanması
gerektiğini ifade etti. Yine eserlerle alakalı QR kod çalışması yapılabileceğini belirtti. Danışma
Kurulu Üyeleri’nin her biriyle tema belirleyerek reklamlı instagram yayınlarının yapılması geri
dönüş bakımından faydalı olabileceğini söyledi. Yine üyelerimizin müzeye davet gibi tema
belirleyerek 3-4 dakikalık video ile kendilerini çekmeleri istenebileceğini ve periyodik olarak
sosyal medya hesabından yayınlanabileceğini söyledi.
11. Furkan Yavuz, EMYA başvurusundan geri dönüş alındığını ve 9 Eylül’de Dina Hanımın ziyaret
edeceğini söyledi. 10 dakikalık İngilizce, Türkçe altyazılı bir tanıtım filmi çalışmalarına
başlandığını söyledi. Avrupa’da proje ortağı olabileceğimiz müze arayışına geçildiğini ifade
etti.
12. Gözde Dönmez Yavuz, giysi, kumaş ve desenlerle ilgili çalışmalara başladığını söyledi. Bununla
birlikte ilerisinde müzede hediyelik eşya veya tanıtım malzemesine dönüştürülebileceğini
belirtti.
13. Etnografik özden sapmayarak çalışmalara devam edileceğini, Danışma Kurulu Üyeleri’nin tüm
çalışma ve düşünceleri için teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı.
14. Ali Canip Olgunlu, mazeretinden dolayı toplantıya katılamadı.
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