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Alanya Müzesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, 

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü işbirliğinde düzenlenmiştir.

Düzenleyici ve Yürütücü

Alanya Müze Müdürü Seher Türkmen

Dr. Öğr. Üyesi Nisa Yılmaz Erkovan

Dr. Öğr. Üyesi Hidayet Softaoğlu

Müzeler Haftası her yıl Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) tarafından “Uluslararası Müzeler 
Günü” olarak kabul edilen Mayıs ayının 18'inci gününden başlayarak bir hafta kutlanmaktadır. 

Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) tarafından bu yılın teması “Müzelerin Geleceği: İyileşme ve 
Yeniden Düşleme” olarak belirlenmiştir. Alanya Müzesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, 

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü işbirliği ile bu kapsamda yapılan 
etkinliklere katkı sağlamak amacıyla müze alanında uzman konuşmacıların ve bölüm 

öğrencilerinin katılım sağladığı çevrimiçi bir seminer, çalıştay ve sergi düzenlenmiştir. 
Konuşmacılar Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Müzeler Daire Başkanı Bülent 

Gönültaş, Alanya Müze Müdürü Seher Türkmen, Alanya Müze Müdürlüğü personeli 
Arkeolog Gülcan Demir, Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat 

Çevik ve Mimar Ömer Selçuk Baz müzeleri özellikle kendi çalışmaları üzerinden 
değerlendirerek sunumlar yapmışlardır. Etkinlik çalıştay ve sergi ile tamamlanmıştır.





BİLİŞSEL DENEYİM VE ETKİLEŞİM PEGASUS MİTOLOJİSİNİN HOLOGRAFİYLE ANLATIMI

21-23 MAYIS 2021 CEMRE ARICAN

FURKAN SARICA

İLAYDA TURAN

Tasarımın başlangıç noktası asla bir malzeme değil
bilişsel bir deneyim ve etkileşimdir. Dijital
artırmalardan uzaklaşma, bir kulaklık seti veya soyut
katmanlarla deneyimlenen simülasyonlardan
uzaklaşma ve bunun yerine yaratılan fiziksel dünyayı
doğrudan insan algısına ve tepkisine bırakma
amaçlanmıştır.

İnsanların algısıyla oynamak, algılarını değiştirmek için
müzenin «Denizcilik ve Gemi» bölümünde çelik ve
kauçuk-beton bileşenlerini insan hareketine duyarlı
halde taban ve tavana yerleştirerek ziyaretçilerin bu
bölümü gezerken adımlarıyla birlikte hareket eden
paneller sayesinde denizin içinde yürüyormuş hissini
yaratmak hedeflenmiştir.

SELİN YÜKSEK

ŞULE LAFCI

YAĞMUR TOSUN

21-23 MAYIS 2021

Müzenin tasarlanacak mekanı Pegasus eseri için

ayrılmaktadır. Bu mekanın diğer mekanlardan ayrılıp

karanlık bir ortam olabilmesi için bir iç duvar

oluşturulmuştur. İnsanlar bu iç duvarın oluşturduğu

boşlukta bekleyip gruplar halinde içeriye alınmaktadır.

Herkes içeriye girdiğinde ve kapılar kapandığında

Pegasus’un mitolojisi holografiyle anlatılmaya

başlanıp ve sesli anlatımla desteklenir.

Sanal Hologram

Holografi sona erdiğinde karanlık mekanda

ışıklar esere yönelir ve ziyaretçiler eser hakkında

sesli anlatımla bilgilendirilir.



İNTERAKTİF DENEYİM

21-23 MAYIS 2021 EMRE METİN

EZGİ UYSAL

YAĞMURNUR ÖZDEMİR

EMRE METİN

EZGİ UYSAL

YAĞMURNUR ÖZDEMİR

21-23 MAYIS 2021

Müzelerde genellikle sadece görme duyumuzu

kullanırız. Hatta eserlerin yanına konulan uzun

metinleri okumaktan kaçınırız. Bu nedenle tasarım

fikri, sergilenen eserlerle görmenin ötesinde daha

interaktif bir ilişkinin kurulabileceği bir mekan

oluşturulması olarak belirlenmiştir. Bu amaçla sanal

kabinler düşünülmüştür. Bu kabinlerde ziyaretçilere

eseri çok yönlü tanıma fırsatı verilmiştir. Eserlerin

geçmişteki ve şimdiki hallerini aynı zamanda da

hikayelerini daha iyi anlatabilmek için 360 derece

görülebilecekleri elips şeklinde bir kabin

oluşturulmuştur. Bu kabinlerde hem eserlere sanal

yolla dokunulabilmekte hem de eserle ilgili sesler

duyulabilmektedir.

Kullanıcı eseri 
deneyimlemek için kabinin 
önüne yaklaştığında vitrinin 
içinde gerçek eserleri 
görebilmektedir. Daha 
sonra kabine girdiğinde, 
kabini çalıştırabilir. Kabin, 
ileri teknoloji sayesinde 
ışınlarla sınır oluşturur. Bu 
sınır dışarıya ses ve 
görüntüyü geçirmez.

Kullanıcı hangi 
eseri incelemek 
istiyorsa onu seçer 
ve o eserin 
simülasyonu 
önünde belirir.

Dokunma

Görme

İşitme



BEŞ DUYU İLE BAĞ KURAN SERGİ GEÇMİŞE GİTMEK

21-23 MAYIS 2021 ARZU YAYLACI

NAZLI ERGÜN

YUSUF AYDIN

Tasarım fikri olarak sergilenen eserlerde başta görme
olmak üzere duyu organlarının ön plana çıkartılması
amaçlanmıştır. Bir müzeyi daha ilgi çekici kılan tarihi
eserlerinin yanında görselliği ve duyulara hitap şeklidir.
Bu fikir antik çağ ilkel tekne örneğiyle tasarıma
dönüştürülmüştür.

Bir teknenin yerinin denizin üstü olduğu gibi basit bir fikirden yola çıkılmıştır. Bu fikrin bir sonucu olan
«Esere zarar vermeden bu ortamı nasıl sağlayabiliriz?» sorusu ise birbirinden bağımsız iki fanusun iç içe
kullanılmasıyla cevaplandırılmıştır.

Yine esere zarar gelmesinin önüne geçmek
amacıyla fanuslara boşluklar açarak ve
ikinci fanusa küçük bir su motoru
yerleştirerek içerideki hava akışı
sağlanmıştır. Ayrıca bu motor dalgalar
oluşturarak deniz sesi ve görüntüsü
oluşturmaya da yardımcı olmaktadır. Bu
şekilde görme kaybı olan insanlar için deniz
sesi efekti, duyma kaybı olan insanlar için
ise görerek deneyimleyebilecekleri bir
ortam yaratılmıştır.

Son olarak görme ve işitme engelli 
ziyaretçiler için kokuya yer verilmek 
istenmiştir. Ayrıca koku hafızasının 
tüm insanlar için çok güçlü olduğu 
bilinmektedir. Bu duyuya hizmet 
edebilmek için fanusun içerisine 
sensörlü bir deniz kokusu konulmuş 
ve tasarım bu şekilde tamamlanmıştır.

ADİL AYDIN

EMİR DURAN BAĞCI

HASAN YAZOVA

21-23 MAYIS 2021

Tasarımın oturduğu ana fikir ziyaretçilerin müzede

sergilenmekte olan gemi ve denizle ilişkisi olan diğer

tüm eserleri görürken aynı zamanda limanın eski

halini VR sistemler sayesinde deneyimlemelerini

sağlayacak bir ortam oluşturmaktır.



MEKAN, BEDEN VE OBJENİN DEVİNGEN ETKİLEŞİMİ

21-23 MAYIS 2021 ESRA ERDOĞAN ESRA ERDOĞAN 21-23 MAYIS 2021

Günümüz müzelerini incelediğimiz de bir çok eser

camekanlı alanlarda sergilenmektedir. Oysaki insanlar

bedenli varlıklar olarak dünya ile ilişkisi bedenleri

aracılığıyla biçimlenmektedir. Çalışmada, bu anlayışla

yapılandırılan müze tasarımı mekan, beden ve obje

ilişkisiyle interaktif bir yaklaşımla ele alınmıştır. Bu

sayede ziyaretçilere doğrudan obje deneyimini

yaşatmak yerine objeye dokunmadan, ses ve dokunun

eş zamanlı algısıyla birlikte hayal gücüne ilişkin

etkileşimlerle fiziksel ve duyusal olarak ziyaretçinin

yaşamının farklı boyutlarına hitap edilmektedir. Bu

bağlamda mekan, beden ve obje arasındaki devingen

ilişki, tasarımı şekillendiren bir etkiye sahip olmuştur.



AZ ÇOKTUR

21-23 MAYIS 2021 İSMAİL ÇAHA

KESSUME GÜL ABA

YASEMİN KURT

İSMAİL ÇAHA

KESSUME GÜL ABA

YASEMİN KURT

21-23 MAYIS 2021

Tasarım fikri müzede sergilenecek eserlerin önünde
daha çok vakit geçirilmesini ve bu şekilde edinilen
bilgilerin daha fazla hatırda kalmasını sağlayacak
şekilde bir sergi düzeni oluşturmaktır.

Müzenin bazı kısımlarında manevi değere sahip bir objenin kendi hikayesini ses ve ışık gösterisi ile kendine
ait bir mekanda ziyaretçilerine aktarması amaçlanmıştır.

Objeler yarı kapalı mekanlar içerisine konumlandırılarak ziyaretçilerde merak duygusunu artırıp kendine
çekmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

Tasarlanan sergi modüllerinin yüksekliği engelli bireylerin ve çocukların rahatlıkla geçiş yapabileceği şekilde
ayarlanmıştır. Objelerin sergilendiği raflar hareketli platform olarak düşünülüp uygun görme açısına göre
ayarlanabilmektedir.

Yarı kapalı mekanlar, 
içerisinde sergilenen 
eserlerin büyüklükleri ile 
orantılı şekilde tasarlanmış 
olup aynı zamanda 
ziyaretçilerin eserleri 
rahatlıkla 
inceleyebilecekleri 
dolaşım alanları 
bırakılmıştır.



MEKANIN SINIRLARINDAN KURTULMAK SEVGİ HEP VARDI

21-23 MAYIS 2021 BURAK SAN

SEVCAN VURAL

ŞERİFE GÜLTEMEN

ALİ OSMAN ÇAĞLAR

HATİCE CAMBAZ

21-23 MAYIS 2021

Tasarım fikri müzede mekanın sınırlamalarından
kurtularak olmayan eserlerin de sergilenmesi şeklinde
belirlenmiştir. Bu amaçla seçilmiş olan alanda karanlık
bir oda oluşturulmuş ve hologram teknolojisi
kullanılarak müzede olmayan eserlerin de sergilenmesi
sağlanmıştır. Her ay belli müzeler tema alarak o
müzelerdeki eserler sergilenir, eserlerin hakkında sesli
ve videolu anlatım yapılır. Bu tasarım fikir Efes Müzesi
örneği üzerinden ele alınmıştır.

Tasarım fikri müzede sergilenen eserle bağlamı olan
bir mekan kurgusu oluşturmaktır. Bu amaçla «Sevgi
Hep Vardı» adlı eser ele alınmıştır. «Sevginin ne
olduğu» tasarım ekibi tarafından sorgulandığında ise
gerçek sevginin şekle değil öze baktığı görülmüştür.
Sevgi, ruha hitap eder ve his yoluyla algılanır. Bu
sonuçlar üzerinden tasarımda sevgiyi anlatabilmek için
his duygusu kullanmıştır. Bu amaçla farklı sergi
alanlarında farklı zemin malzemeleri uygulanmıştır.
Müzeye gelen ziyaretçiler ayakkabılarını çıkartır ve
zemini hiçbir aracı olmadan ayaklarıyla hisseder.
Zemin ziyaretçileri en son «Sevgi Hep Vardı» eserinin
olduğu mekana yönlendirir. Burada sevgisinin gücü ile
küllerinden doğarak yeniden canlanması hologram
aracılığıyla sanal gerçeklik yoluyla anlatılır.

Eserlerin sunum yapılacağı oda

Eserlerin sunum hologram görüntüsü

Eserlerin videolu ve sesli anlatımı

Temada ele alınan müzenin farklı yerlerine gezi

Cam

Su

Taş

Mermer

Taş

Taş, mermer, bronz, tunç

Bronz

Tunç



İÇ MEKANI DIŞARIYA YANSITMAK

21-23 MAYIS 2021 SEHER AYCAN SEHER AYCAN 21-23 MAYIS 2021

Tasarlanmak üzere ele alınan alan üstü örtülü yarı açık
bir mekandır. Mevcut durumda burada kaideler
üzerinde ya da duvara asılı çok sayıda eser
sergilenmektedir. Bu kısım yeniden düzenlenirken iç
mekanı dış mekana yansıtmak ve bu yolla daha çok ilgi
gören yarı açık bir mekan oluşturmak tasarım fikri
olarak belirlenmiştir. Ayrıca bahçe kısmında bulunan
eserler için ilave alanlar yaratılmıştır. Saklı bulunması
gereken eserler için ise depolama alanları
oluşturulmuştur.

Mevcut durum

Tasarıma ait vaziyet planı

Eserlerin sergilendiği bölüm

Oturma-dinlenme alanı

Eserler için depo alanı

Eserler hakkında bilgi veren tabelalar



GEÇMİŞTEN GELEN BİR ANIYLA AYRILMAK

21-23 MAYIS 2021 ESRA TETİK

HALE BAŞARAN

MURAT BERKİN ÇAKIR

ESRA TETİK

HALE BAŞARAN

MURAT BERKİN ÇAKIR

21-23 MAYIS 2021

Tasarım fikri mekânsal düzenlemelerden tamamen
bağımsız olarak müzeyi aynı zamanda oyun alanına
dönüştürmek olarak belirlenmiştir. Bu amaçla şöyle bir
senaryo kurgulanmıştır:

Ziyaretçilerin müzeyi daha dikkat ve ilgiyle gezmelerini
sağlamak amacıyla içerideki gezi bittikten sonra onlara
müzedeki görevli kişiler tarafından sorular müzenin
bahçesinde sorulmaktadır. Bu sorulara doğru cevap
veren ziyaretçilere önünde kendi isim ve portrelerinin
olduğu arkasında ise Alanya’nın tarihini yansıtan
kalenin silueti vb. gibi sembollerin resmedildiği sikkeler
verilmektedir. Bu sikkeler plastik ve metal atıklardan
hemen orada üretilmektedir. Bu şekilde tarihe sahip
çıkabilmek için önce yaşanılan çevreye sahip çıkılması
gerektiği vurgusu da yapılmaktadır.

Soru-cevap oyununun 
oynanacağı ve sikkelerin 
üretileceği alan

Plastik ve metal atıklar

Sikke üretim makinası

Sikke örneği



MÜZE BAHÇESİNİN ETKİN KULLANIMI

21-23 MAYIS 2021 MELİSA TOKER MELİSA TOKER 21-23 MAYIS 2021

Projede, Alanya Arkeoloji Müzesi’nin bahçesindeki

sergi alanı ele alınmış ve yeniden tasarlanmıştır. Bu

tasarım sürecinde mevcut yapının ihtiyaçları

belirlenmiş ve oluşturulan bu alanda; bahçedeki

eserlerin korunaklı bir şekilde sergilenmesi, müzeye

gelen kişilerin bahçedeki eserlere ilgisinin artırılması

ve ziyaretçilerin bahçede sosyalleşebilmesi adına yarı

açık bir mekan oluşturulmuştur. Bir rampa ile ulaşılan

kafe kısmının alt tarafı depolanarak sergilenecek

eserlere ayrılmış ve kafe alanının zemini cam olarak

düşünülmüştür. Kafeye ulaşım sağlanırken fiziksel

engeli olan kişilerin de çıkabilmesi için %5 eğimli bir

rampa yapılmıştır. Rampanın sağ tarafında ise

eserlerin sergilenebilmesi için kademeli olarak

yükselen plakalar oluşturulmuştur.

Tasarıma ait vaziyet planı

Plan çözümlemesi



ONLİNE SERGİ

https://www.artsteps.com/view/609e2316bb4d7b9c69fe38e9  





ONLİNE SEMİNER

Alanya Müzesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, 
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü işbirliği ile yapılan 

etkinliğe katkı sağlamak amacıyla müze alanında uzman konuşmacılar 21 Mayıs 
2021 tarihinde bölüm öğrencilerine seminer vermiştir. Konuşmacılar Kültür 

Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Müzeler Daire Başkanı Bülent Gönültaş, 
Alanya Müze Müdürü Seher Türkmen, Alanya Müze Müdürlüğü personeli 

Arkeolog Gülcan Demir, Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Nevzat Çevik ve Mimar Ömer Selçuk Baz müzeleri özellikle kendi 

çalışmaları üzerinden değerlendirmişlerdir.
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