Adı/Konusu
Tarih ve Saat

: Danışma Kurulu Toplantısı
: 02.07.2021 / 21:00 – 23.30

Yer

: KENAN YAVUZ ETNOGRAFYA MÜZESİ

Katılımcılar
:
1. Kenan Yavuz
2. Birsen Canbaz
3. Dr. Feride Çelik
4. Ozan Özkan
5. Öznur Yağcı

Sayısı: 2021-9

6. Selin Bozkurt
7. Serhan Bali
8. Dr. Şeref Oğuz
9. Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu
10. Furkan Yavuz

Misafir Katılımcılar:
1. Cüneyt Epçim (Bayburt Valisi – Toplantı Başkanı)
2. Mutlu Türkmen (Bayburt Üniversitesi Rektörü)
3. Hacı Mehmet Yavuz
4. Necip Yavuz

5. Abidin Öztürk
6. Mete Emir
7. Arslan Gürer (Demirözü Belediye Başkanı)

GÜNDEM: Faaliyet raporunun okunması ve değerlendirilmesi
Gelecek faaliyetler ve projeler için Danışma Kurulumuzun görüşlerinin alınması

1. Cüneyt Epçim; Bayburt’ta kültürel derinliğin daha yoğun olduğuna inanarak çalışmalara
kültürel alanda ağırlık verildiğini belirtti.
Ülkeye ve Bayburt’a kattığı değerlerden ve Silletto ödülünden dolayı Kenan Yavuz’a ve
desteklerinden dolayı saygıdeğer Danışma Kurulu Üyelerine teşekkür ederek toplantıyı açtı.
2. Zeynep Karahan Uslu; Bayburt kalesinin olduğu yere müze shop açılarak ve Kenan Yavuz
Etnografya Müzesine daha çok misafir çekilebileceğini söyledi.
Kaleye gelen ziyaretçileri, orada 2-3 saat tutabilmek için etkinlikler yapılabileceğini önerdi.
Köy evlerinin saçlarının kiremitle değiştirilmesi ve boyalarının yapılması daha estetik görüntü
sunacağını böylece köye ve müzeye kayda değer ziyaretçi çekilebileceğini belirtti.
Yurtdışından turist getirmek adına yurtdışı acenteleri patronlarına, Kenan Yavuz Etnografya
Müzesi ve Valilik bir mektup yazarak 3 gün ağırlama programı oluşturup tanınırlığı
artırabileceğini söyledi.
3. Birsen Canbaz; Müze shop konusunda tecrübelerini paylaşabileceğini ve kavramı, biçimi,
felsefesi konusunda destek verebileceğini belirtti.
4. Feride Çelik; Ulusal ve uluslararası platformlarda arazi sanatı sergisi, aynı zamanda öğrencilerin
de burada kalma programıyla üretim yapıp, müzenin konumuna uygun olarak dış mekanda
sanatçıların buradaki malzemeleri kullanarak ve yaşatarak bir sergi planladığını ve
yürütüleceğini belirtti.
Müzenin formatına uygun olarak yaşayan sergiler yapılması gerektiğini belirtti.
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5. Serhan Bali; Ankara’nın doğusunda nitelikli müziklerin yapıldığı bir festival olmadığını ve
Bayburt’ta, müzede böyle bir butik festival gerçekleştirilebileceğini söyledi.

6. Ozan Özkan; Bir senelik bir zaman diliminde yılın müzesi olduğumuzu her yansımada
tekrarlamamız gerektiğini ve bu değerin maksimum fırsata çevirmemiz gerektiğini söyledi.
Müzeyi uluslararası basına duyurabileceğimiz bir kit gönderebileceğimizi önerdi.
Uluslararası basında çıkan haberleri tekrar ulusal basında yayınlayarak daha çok dikkat
çekileceğini belirtti.
Üniversite öğrencilerinden kültür elçileri yapılabileceğini önerdi.
7. Hacı Mehmet Yavuz; Yönetim Kurulu Üyesi olarak Danışma Kurulu Üyelerinin sunduğu önerileri
gerçekleştirme konusunda Kenan Yavuz’ a destekçi olacağını söyledi.
8. Necip Yavuz; Eski taş binaların korunması ve çevrenin düzenlenmesi için yetkililerin köyde
yaşayan insanları toplantılar yaparak bilinçlendirmesi ve onlarında katkı sağlayabileceğini
belirtti.

9. Abidin Öztürk; Köy evlerinin boyanmasıyla ilgili markalarla iletişime geçilip işbirliği
yapılabileceğini söyledi.
Fotosafari etkinliği düzenlenebileceğini önerdi.
10. Öznur Yağcı; Köy evlerinin ve çevresinin değişimi için tek tek evler ziyaret edilerek ev
kadınlarıyla daha ikna edilebilir bir çalışma yapılabileceğini belirtti.
11. Selin Bozkurt; Kenan Yavuz Etnografya Müzesi içerisindeki her bir değeri anlatarak Bayburt
Üniversitesiyle iş birliği yapılarak online bir program hazırlanabileceğini, sonrasında programa
katılan konuklarında müzeye getirilebileceğini söyledi.
Uluslararası Sanat Yazarları Derneği, Yönetim Kurulu Toplantısını Eylül ayında müzede
yapılacağını söyledi.
ICOM’un bize özel müzeler haftası yapacağını ve birincilik ödülünü duyurmak için farklı
etkinlikler yapacağını belirtti.
Ekimin ilk haftası gibi İstanbul’da bir lansman çalışması olacağını söyledi.
Müze için tasarım çalışması yapılacağını, gezici müze, gezici sergi tanıtımının yapılacağını
belirtti.
12. Şeref Oğuz; Etnografik yaklaşımda yörenin mutfağını ve ne üretecekse ona odaklı çalışması
gerektiğini belirtti.
Kandırma mayınlarına takılmadan sürdürülebilirliğin sağlanabileceğini söyledi.
Endemik bitkiler ve yerel kabiliyetlerin bir araya getirilmesi gerektiğini söyledi.

13. Mete Emir; Müzeye ses, koku gibi unsurları vererek deneyim turizmini ön plana çıkarmak
gerektiğini belirtti.
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14. Furkan Yavuz; Emya’ nın verdiği ödülü kış ayında teslim alıp müzeye getireceğini ve tören
imkanı olacağını belirtti.
Loruhan için de bir video çalışmasına başladığını söyledi.
Arazi sanatı için davet videolarının tamamlandığını söyledi.
Avrupa Kültür Mirası ödüllerine katılım için davet geldiğini belirtti.
15. Mutlu Türkmen; Üniversite olarak hem fotosafari hem konaklama hem de gastronomi
anlamında katkı sağlayabileceklerini belirtti.
Demirözü barajı kullanılarak su sporları festivali olacağını ve bunun müzeyle iş birliği içerisinde
yapılabileceğini önerdi.
16. Kenan Yavuz; Dijitalleşme, hikayeler ve dokümantasyon konusunda eksiklikler olduğunu ve
bunlar üzerinde ve diğer gerçekleşmemiş projeler konusunda çalışmalara başlanacağını belirtti.
Sayın Vali’ye, Danışma Kurulu üyelerine ve diğer tüm katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür
ederek toplantıyı sonlandırdı.
17. Ali Canip Olgunlu, Nazlı Keçili ve Recep Çiftçi mazeretlerinden dolayı toplantıya katılamadı.
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