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Kültür mirasının zenginliğini ve çeşitliliğini
görünür kılan çok başarılı projeler üretmek.

Yerel halk ile birlikte çalışarak sosyal ve
ekonomik gelişme sağlamak. 

Anlamı ve Müzemize Veriliş Gerekçesi: 



aralığında faaliyetlerini ve gelişimini sürdüren müzemiz
2019 Eylül ayında T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından tescil edildi. 

2013-2019 

ton taş müze inşaatında kullanılmıştır.

5,000 

eser sergilenmektedir. 

500+ 

farklı mekandan oluşan müzemiz, 5,000m2 kapalı olmak
üzere toplam 15,000m2 alan üzerine kurulmuştur. 
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HAKKIMIZDA



Müze kurucusu Kenan Yavuz'un doğup büyüdüğü
Bayburt Beşpınar köyünde kurulmuştur.

Zaman/mekan ilişkisi kurularak, yaşanmışlıktan
hareket edilmiş bir eko-müzedir. 

Bölgenin soyut ve somut kültür mirasını bünyesinde
kurumsal bir yaklaşım ile yaşatmaktadır. 

Köyden kente göç olgusunu ülke gündemine
taşımak, bölgenin özgün mimari dokusuna saygılı
yapılaşmanın yaygınlaşmasını sağlamak temel
vizyon olarak benimsenmiştir. 

Misyonumuz ve vizyonumuzu tanımlayan
4 ana motto benimsenmiştir. 

Bize gelen bizi yaşar. 

Köklere dönüş.
Taşların  konuştuğu mekan.

Yaşayan  ve yaşatan müze.



Loru Han
Kapalı Sergi Salonları
Açık Sergi Alanları
Köy Evi
Su Değirmeni
Bezir Yağı Değirmeni
Amfi Tiyatro
Kütüphane/Toplantı Salonu
Geleneksel Çarşı
Köy Meydanı
Aşhane
Konak
Gecekondu
Mescit 
Tandırlık
Kuş Evi
Geleneksel Çocuk Oyun Alanı
Çay Evi
Seyir Terası

NELER VAR?
MÜZEMİZDE



Konaklama 
Restaurant
Otlukbeli Bahçesi
Çinili Avlu
Taş Bahçe
Gelin Direği Platformu
Taş Fırın
Sanat ve Deneyim Atölyesi

NELER VAR?
LORU HAN'DA



Anadolu geleneksel yaşamını 
temsil eden, modern zamanlar 
öncesine ait eserlerin sergilendiği
alanlardan oluşur.

Kapalı Sergi Salonları



Geleneksel yaşamdan modern
yaşama dönüşümü temsil eden
eserlerden ve sürekli sergiler olan
Çini Maçin & Kapı sergilerinden
oluşur.

Açık Sergi  Alanları



Kadim Anadolu yaşamını temsil eden
köy evi, kurucu Kenan Yavuz'un
doğup büyüdüğü beş kuşak
geşmişini, günümüze taşıyan evdir.

Köy Evi



Teknolojik dönüşümün vazgeçilmez
sonucu olarak yok olan su
değirmenlerini geleceğe taşımak
için yapılmıştır. Bölgemiz Demirözü
baraj gölü altında kalan değirmen
taşınmış ve müzede yeniden hayat
bulmuştur. 

Su Değirmeni



İlaç sanayii ve geçmişte aydınlatma
ham maddesi olarak kullanılan bezir
yağı, keten otundan Bayburt'ta
yoğun şekilde üretilmiştir. Değirmen
simüle edilerek müzeye
kazandırışmıştır.

Bezir Yağı Değirmeni



Bölgenin sosyal yaşam kalitesini
arttırmak amacı ile inşa edilmiştir.
Konser, sinema, ve çeşitli etkinlikere
ev sahipliği yapmaktadır.

Amfi Tiyatro/
Açık Hava Sineması 



Bölgenin ve Bayburt'un tarihi,
kültürel ve edebiyat yaşamını konu
alan kitaplardan oluşan konsept
kütüphanedir. Aynı zamanda toplantı
salonu ve masal odası olarak
tasarlanmıştır. 

Kütüphane / Toplantı
Salonu



El sanatları ve esnaf kültürünü
günümüze taşımak amacıyla
yapılmıştır. Dükkanlar
yaşanmışlıklardan esinlenerek
tasarlanmış ve isimlendirilmiştir.

Geleneksel Çarşı



Yerleşkeler meydanlarıyla hayat
bulurlar. Sosyal yaşam merkezi olan
köy meydanı kültürünü, günümüzde
sembolize etmek amacıyla
oluşturulmuştur.

Köy Meydanı



Yöresel mutfak malzemelerinin sergi
salonudur. Ayrıca yöresel ürün satış
noktası olarak da kullanılmaktadır.

Aşhane



Bayburt yöresel mimariden
esinlenerek inşa edilmiş yaşam
alanıdır. 

Konak



Köyden kente göç olgusunun
yarattığı ara dönemi simgeleyen
yapıdır.

Gece Kondu



Ziyaretçilerin ibadet ihtiyaçlarını
karşışamak için inşa edilmiş taş
yapıdır.

Mescit



Geleneksel yaşamın vazgeçilmezidir.
Etkinlik yapılabilmesi için açık
alanda kurulmuştur. 

Tandırlık



Bayburt etnografyasının önemli bir
parçası olan ve sadece Bayburt'ta
yaşayan endemik güvercin türünü
tanıtmak için yapılmıştır.

Kuş Evi



Ziyaretçilerin ve yöredeki çocukların
eğlence alanı olarak tasarlanmıştır.

Geleneksel 
Çocuk Oyun Alanı



Ziyaretçilerin dinlenme alanı olarak
tasarlanmış ahşap yapı.

Çay Evi



Geçmişte bölgedeki tüm evler,
toprak damlı idi. Aynı zamanda
sosyal yaşamın önemli bir parçası
olan toprak dam, sosyal etkinlikler
yapmak amacı ile düzenlenmiştir.
Ağız barı ve köy düğünü geleneği bu
mekanda yaşatılmaktadır.

Seyir Terası



Avlulu han mimarisi ile
yapılmıştır.
Deneyim ve kültür turizmine
öncü olmak amacı ile müzeye
entegre bir şekilde inşa
edilmiştir. 

Yapıda kullanılan taşlar
bölgedeki köylerde tahrip
olan evlerden ve konaklardan
toplanmıştır. 
Toplam kapalı alanı 1400m2
olup, 10 oda ve 2 restaurant'a
sahiptir.

Bölgenin kültürel dokusuyla
uyumlu bir şekilde tefriş
edilmiş butik müze oteldir.

LORU HAN



Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz

Kültür turizmine ulusal ve
uluslararası alanda öncülük
etmek.

MİSYONUMUZ

Bölgenin ekonomik
kalkınmasına katkı koymak
ve sosyal yaşam kalitesini
arttırmak.
Deneyim turizminde özgün
örnekler ortaya koymak.

VİZYONUMUZ

Yüksek hizmet kalitesi.
Bölgenin kültür dokusu ile
uyumlu olmak. 
Bölgenin tarihi mimari yapısı
ile uyumlu olmak.
Sadelik.

DEĞERLERİMİZ



Odalar bölge tarihi ve edebiyatını
temsil edecek şekilde isimlendirme
yapılmıştır. 2 süit, 8 standard
odadan oluşmakta, tüm odalar iç
avluya bakmaktadır. Bölgenin yaşam
kültürüne uygun şekilde
tasarlanmıştır.

Konaklama



250 m2 kapalı, 1000 m2 açık
alandan oluşmaktadır.
Yöre gastronomisinin merkez mekanı
olarak tasarlanmıştır.

Restaurantlar



İçerisinde doğal gölet ve ahşap
köprü inşa edilerek, konaklama
tesisinin açık hava etkinliklerini
gerçekleştirmek amacı ile
yapılmıştır.

Otlukbeli Bahçesi



İçerisinde doğal gölet ve ahşap
köprü inşa edilerek, konaklama
tesisinin açık hava etkinliklerini
gerçekleştirmek amacı ile
yapılmıştır.

Gelin Direği Platformu



İçerisinde doğal gölet ve ahşap
köprü inşa edilerek, konaklama
tesisinin açık hava etkinliklerini
gerçekleştirmek amacı ile
yapılmıştır.

Taş Fırın



Ziyaretçilerimizin sanatçılarla bir
araya geleceği, çeşitli workshoplar
ile bölgeye ait sanat ve etkinlikleri
deneyimleyeceği mekanımız.

Sanat ve Deneyim 
Atölyesi
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İletişim

kenanyavuzetnografyamuzesi.org

@kenanyavuzetnografya

loruhan.com

@loruhan

LORU HAN

KENAN YAVUZ ETHNOGRAFYA MÜZESİ


