
 

Danışma Kurulu Toplantısı 30.08.2021 -1- 
 

Adı/Konusu : Danışma Kurulu Toplantısı Sayısı: 2021-10 
Tarih ve Saat : 30.08.2021 / 17.00 – 19.00 

Yer : ZOOM  

Katılımcılar :  

1. Kenan Yavuz 7. Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu 
2. Birsen Canbaz 8. Selin Bozkurt 
3. Dr. Feride Çelik 9. Mete Emir 
4. Nazlı Keçili 10. Öznur Yağcı 
5. Ozan Özkan 11. Furkan Yavuz 
6. Recep Çiftçi 12. Semanur Yavuz 
   
 

GÜNDEM: Faaliyet raporunun okunması ve değerlendirilmesi 
                   Gelecek faaliyetler ve projeler için danışma kurulumuzun görüşlerinin alınması 
 

 
1. Moderatör Selin Bozkurt toplantıyı açtı ve  sözü Kenan Yavuz’a verdi. 

 
2. Kenan Yavuz; Bir önceki toplantıdan sonraki gelişmeleri aktardı.  

Sayın Vali Epçim’in çalışmalarıyla müze yoluna ve otoparkına asfalt döküldüğünü belirtti. 
Günlük ziyaretçi sayısının ortalama 250 kişinin altına düşmediğini söyledi.  
Eserlerin hikayelerinin oluşturulmaya başlandığını ifade etti. 
Bayburt Üniversitesi Gastronomi bölümüyle bir protocol imzalandığını ve müze personeline 
Üniversite tarafından gıda güvenliği, hijyen, sunum gibi eğitimlerin verildiğini belirtti. 
Yine Üniversite ile iletişime geçilip köylerin temizlenmesi gibi sosyal içerikli projeler 
başlatacağını ifade etti. 
 

3. Birsen Canbaz; Yemek çekimleri için yaptığı tabakları ve müze shopta hediyelik olabilecek altın 
kaplamalı başak görünümlü broşun detaylardan bahsetti. Yine restoranda kullanılabilecek 
servis tabakları için de üretime geçebileceğini söyledi. 
 

4. Feride Çelik; Silletto ödülü alan diğer müzelere bir mektup gönderilerek 2022 yaz sezonu için 
müzeye davet etme sürecinden bahsetti. 
Etnografya konusunda bilgilendirici yazı hazırladığını söyledi. 
Çay kültürüyle de ilgili bir proje hazırladığını belirtti. 
 

5. Nazlı Keçili; Müzeye eylül-ekim ayı gibi bir gezi düzenleyebileceğini ve yine müzede nefes 
çalışmaları yapabileceğini söyledi. 
 

6. Ozan Özkan; Yurt dışından gelen ziyaretçilerin haber değeri olduğunu ve bunun üzerine 
haberler yapılmasının tanınırlık açısından önemli olduğunu ve medyayı sürekli aktif tutmak 
gerektiğini söyledi. 
Müze kütüphane ve toplantı salonunu Üniversite gençlerine etüt merkezi olarak 
değerlendirilebileceğini söyledi. 
Anne kavramının müzede ön planda olduğunu ve bu kavram üzerine çalışmalar yapılarak daha 
duygusal derinliklere dokunulabileceğini ifade etti. 
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7. Recep Çiftçi; Köy evlerinin boyanması sürecini bir boya markasıyla anlaşılarak 

ilerletilebileceğini söyledi. 
Dünyadaki göçleri konuşmak adına bir sempozyum yapılabileceğini, uluslararası camiadan 
birkaç profesör çağrılarak bir etkinlik olabileceğini ifade etti. 
Müze shop kimliğinin oluşturulmasına dair konu ile ilgileneceğini belirtti. 
 

8. Selin Bozkurt; Kütüphanenin eksikleri olduğunu ve bunun iyileştirilmesine yönelik çalışmalar 
yapılması gerektiğini belirtti. 
Erzurum Atatürk Üniversitesi’nin çok fazla öğrencisi olduğunu ve Üniversite ile de çalışmalar 
yapılabileceğini ve gençlerle daha çok etkileşim içinde olunabileceğini önerdi. 
18 Mayıs Dünya Müze Günü için bir proje yapılabileceğini belirtti. 
Dünya Etnografya Müzeler Günü olmadığını ve bu tarihi müzenin belirleyip genişletebileceğini 
önerdi. 
Kehribar taşlarından yapılan etnografik parçalarla sergi yapılabileceğini ifade etti. 
 

9. Zeynep Karahan Uslu; Türkiye’de kehribar çıkan tek şehrin Bayburt olduğunu ve bu değerli 
ürünü müze olarak farklı tasarımlarda kullanarak çok güzel çalışmalar yapılabileceğini ve müze 
ile markalaştırma yapılabileceğini ifade etti. 
Müzeye girişlerde yaş ve cinsiyet istatistiklerinin tutulmasının önemli olduğunu belirtti. 
Wikipedia’da görsel eklenmesi gerektiğini ve Türkiye Müzeler Listesinde olmamız gerektiğini 
söyledi. 
  

10. Mete Emir; Kehribar değerinin kullanılmasının çok önemli olacağını ifade etti. 
Köye çok büyük müdahalelerin doğru olmayacağını ve müzenin hikâyesiyle ilişiği olmayan 
projelere çok fazla yoğunlaşılmaması gerektiğini söyledi. 
Yerelliği daha çok pekiştirecek etkinliklerin müzeye daha faydası olacağını ifade etti. 
 

11. Öznur Yağcı; Bayburt Üniversitesiyle birlikte ağaçlandırma çalışmaları yapılabileceğini ifade 
etti. 
 

12. Ali Canip Olgunlu, Serhan Bali ve Şeref Oğuz mazeretlerinden dolayı toplantıya katılamadılar. 
 

 


