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Spor Müzesi Çalıştayı, 4 ana konuyu kapsamaktadır. 

 

Her ana konunun alt başlıkları, grup çalışmalarının başlangıcında katılımcılara verilerek, 

tartışmalara ışık tutması amaçlanmıştır. Gruplardan, her ana konuyu, altındaki sorular ve bu 

soruların çağrıştırdığı ilgili konular ile birlikte bir bütün halinde tartışmaları istenmiştir. 

Çalışma grupları, kendilerini rahat ifade edebilecekleri yöntemi kendileri belirlemiş ve soru 

sırasına göre veya ana konuyu bir bütün halinde tartışarak sonuçlandırmışlardır. 

Her grupta bir moderatör ve raporlamayı yapan grup sorumlusu görev almıştır. 

 

Çalıştay raporu; her grubun sorumlusu tarafından ana moderatöre iletilen grup çıktıları ve 

grup katılımcılarının yazılı notlarına dayanarak oluşturulmuştur. Ayrıca Ekler bölümünde, 

aslına sadık kalarak tüm katılımcıların yazarak ilettiği ifadelere yer verilmiştir. 

 

 

Grup Dağılımları 

Grup dağılımları, her masada farklı meslek ve uzmanlık alanındaki katılımcıların bulunması ve 

farklı fikirlerin katkı sağlayabilmesi amacıyla önceden belirlenmiştir. 
 

4 ana konu, 9 farklı grup halinde eşzamanlı tartışılmış ve raporlanmıştır.  

 

 

Paylaşımlar ve Şeffaflık 

Seanslar tamamlandıktan sonra her masadan ek görüşler istenmiş ve tüm katılımcılara 

raporun son halinin kendilerine iletileceği bilgisi verilmiştir.   
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A. Koleksiyon Yönetimi 

1. Spor Müzesinin temel amacı ve işlevleri neler olmalıdır? 

2. Müze içeriği nasıl oluşturulmalıdır?  

3. Spor tarihinin başlangıcı ve gelişimi Anadolu’nun Prehistorik, Antik ve Türk dönemleri 

çerçevesinde nasıl yansıtılabilir? 

4. Müze koleksiyonları hangi başlıklar altında gruplanabilir? 

5. Müze koleksiyonlarının toplanması ve genişlemesi için eserler nerelerden, nasıl elde 

edilebilir?  

 

B. Sergileme ve Tasarım 

1. Müze İstanbul’da nerede olmalıdır? Müze için önerilen alanın ve yakın çevrenin 

özellikleri neler olmalıdır? 

2. Müze nasıl bir mimariye sahip olmalıdır? İç ve dış mekanlarda neler yer almalıdır?  

3. Müzede sergilemeye yönelik interaktif uygulamalara ne şekilde yer verilmelidir? 

4. Müzede geleneksel Türk sporlarını deneyimlemek, spor uygulamalarını yansıtmak için 

açık alan nasıl olmalıdır?  
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C. İletişim, Etkinlik ve Kültürel Faaliyetler  

1. Kentlilere, yabancı ziyaretçilere yönelik etkinlikler neler olmalıdır? 

2. Diğer dünya kentlerinin spor müzesiyle iletişimi nasıl sağlanabilir? 

3. Geçici sergiler, konferanslar, söyleşiler, imza günleri hangi aralıkta ve kapsamda 

yapılmalıdır? 

4. Erişimi destekleyecek dijital platformdaki kullanım (Sosyal medyadaki tanıtım ve 

bilgilendirme, sanal müze, web sayfası vb.) neleri kapsamalıdır?  Sosyal medya ağları 

nasıl kullanılmalıdır? 

 

D. Sürdürülebilirlik ve Gelir Getirici Faaliyetler  

1. Müze ziyaretlerinin sürekliliği nasıl sağlanabilir? Hedef kitle kimlerden oluşmalıdır? 

2. Müzede geleceğe yönelik kurgu ve projeksiyonlar nasıl yer alabilir? 

3. Müzenin gelir getirici faaliyetleri ve işlev alanları neler olabilir? 

4. Müze için gerekli fonlar ve sponsorluklar nasıl sağlanabilir? Bunların sürekliliği 

sağlanmasında izlenecek strateji ve yöntemler neler olmalıdır? 
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Katılımcılara, tartışmalar için fikir vermesi amacıyla aşağıdaki alt başlıklar örnek olarak 

verilmiş ve sonuçta geliştirilen fikir ve öneriler bir bütünlük oluşturacak şekilde derlenmiştir.  

1. Spor Müzesinin temel amacı ve işlevleri neler olmalıdır? 

2. Müze içeriği nasıl oluşturulmalıdır?  

3. Spor tarihinin başlangıcı ve gelişimi Anadolu’nun Prehistorik, Antik ve Türk dönemleri 

çerçevesinde nasıl yansıtılabilir? 

4. Müze koleksiyonları hangi başlıklar altında gruplanabilir? 

5. Müze koleksiyonlarının toplanması ve genişlemesi için eserler nerelerden, nasıl elde 

edilebilir?  

Dünyadaki uygulamalarının örnek olarak değerlendirilmesi açısından, çalıştay başlangıcındaki 

sunumlar sırasında dünya spor müzeleri uygulamaları hakkında katılımcılara bilgi verilmiştir.   

Bu kapsamda, çalışma grupları tarafından geliştirilen öneri ve fikirler aşağıda belirtilmiştir. 

Üst Ölçekli Stratejik Öneri ve Fikirler: 

 Kronolojik, Tematik ve Evrensel Olması,  

 Toplumun spor bilincini oluştururken; ulusal (kültürel) bilincin de oluşturulması, 

 Toplumsal değerleri (dürüstlük, çalışma) yansıtıcı olması, 

 Müzenin antik çağdan başlayıp günümüze kadar gelen esintileri içeren bir vurgulama 

yapması, 

 Bu müzenin kapsamının akademik bir komite tarafından belirlenmesi, müze içeriği ile 

ilgili bir seçici kurul - komite oluşturulması, 

 İlgili dönemlerin kendine has özellikleri ve tanımları göz önüne alınarak önce kendi 

içinde, sonra da modern dünyaya yansıtılabilmeleri şeklinde ele alınması, 

 Tarih odası kurulması ve Türk spor tarihinin kronolojik olarak yansıtılması, 

 Eldeki materyale göre, eserlerin dönemlere uygun olarak, galeriler şeklinde 

sergilenmesi (Osmanlı öncesi ya da Beylikler dönemi, Osmanlı dönemi gibi) 

 Spor dallarına göre başlıklar altında toplanması. 
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1.1. Spor Müzesinin temel amacı ve işlevleri neler olmalıdır? 

 Mezolitik çağdan itibaren tarihsel bir süreç olarak ele alınması (av amaçlı ya da 

spor amaçlı olarak belirlenmesi ve irdelenmesi), 

 Sporun topraklarımızda nasıl geliştiğinin belirlenmesi, 

 Toplumun spor bilincini oluştururken, ulusal (kültürel) bilincin de oluşturulması, 

 Eğitim odaklı, interaktif içerikli bir müze olması, 

 Türk spor tarihi açısından bakıldığında temel amaçlardan biri olması, 

 Hayatın zorluklarının nasıl eğlenceye, yarışa mücadeleye dönüştürüldüğünün 
kavranması amaçlı çalışmaların yürütülmesi, 

 İstanbul’da yapılacak müzenin dünyadaki örneklerinden farklı olarak, modern 

sporların sergilendiği bir yer olmanın dışında, tarihi sporlara ağırlık verilmesi, 

 Eski tarihi sporların sergilenmesi  (atletizm, yağlı güreş, at koşusu vb.) 

 Öncelikle bir şehri değil, ülkeyi yaşatması, tarihi tanıtması, tarihle ilgili araştırma 

geliştirmeye dayalı olması, gençlere çocuklara özendirici olması, kültürel mirası 

yansıtması,  

 Sporun ne olduğu ve günümüze nasıl geldiğini kurgulaması, 

 Ziyaretçilerin yapılan spora dahil edilmesi (örneğin golf), sporun hiç tanınmayan 

kısımlarının da tanıtılması ve her spor dalına eşitlikle ele alınıp tanıtılması ve 

sevdirilmeye yönelik olması, 

 Toplumsal değerleri (dürüstlük, çalışma) yansıtıcı olması, 

 Eğlendirme, bilgilendirme, katkı sağlama amacını hedeflemesi, 

 Amacının geçmişimizi tanıtmak olması ve bütün geçmişi tanıtabilecek 

materyallerin toplanması ve burada sunulacak faaliyetlerle yeni nesile sporu 

aşılaması, 

 Globalleşme ortamında fazla sınırlanmadan tüm kültürleri içeren bir konsepti 

taşıması, 

 Ulusal ve uluslararası sporların özendirildiği, çocuk oyun alanlarının yer aldığı bir 

müze tasarlanması, 

 Müzenin antik çağdan başlayıp günümüze kadar gelen esintileri içeren bir 

vurgulama yapması, 

 Sportmenlik değerlerinin ön planda olduğu bir konseptin ön planda olması, 

 Başarı öyküleri ile zenginleştirilmesi, 

 Kent müzesi bazında kısıtlanmaması, 

 Bu müzede muhakkak eğitimin hedeflenmesi ve kültürel etkinliklerle 

pekiştirilmesi, 

 Müzenin, eğitim (çocuklara yönelik oyunlar ile) ve sporun sosyalleşmesine aracılık 

etmesi, 

 Müzenin yönetiminin İBB’nin yönetimindeki diğer müzeler gibi,  Kütüphaneler ve 

Müzeler Müdürlüğüne bağlı olabilmesi, ancak önerilere açık olması, 

 Mimari açıdan özen gösterilmesi, 
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 Yurtdışındaki envanterlerin toplanması. Örneğin, önceki olimpiyatlarda yarışan 

Türk sporcuların görselleri, eşyaları, diğer materyaller gibi, 

 İnsan kaynakları konusunda yetkili ve bilgili çalışanların yer alması, 

 “Tarihi görünür kılmak” amacından hareketle tarihin ve mirasın muhafazası ve 

yeni değerlerin katılması, 

 Geçmişi geleceğe taşıması ve belgelerle bu süreci hayata geçirmesi, 

 Eğlenerek öğrenmek - öğretmek, 

 Teknoloji ve interaktif uygulamalar / yaşayan müze kavramı, 

 Nesiller arası bir bağ kurması, 

 Sporun yaşam biçimi haline getirilmesi amacının olması, 

 Genel amacının tüm spor hareketlerinin kademe kademe gelecek nesillere 

aktarılması olması ve bu amaca uygun olarak da sadece spor müzesi demek yerine 

spor müzesi ve bilgi bankası olarak düşünülmesi (elektronik hafıza) 

 Spor yerel olmadığı için, “kapsayıcılık” kavramı çerçevesinde yansıtması, 

 Kuşatıcı olması, 

 “Sporun evrensel” olmasından yola çıkarak müzenin evrensel olması, 

 Türkiye coğrafyasının çeşitliliğini de yansıtması, 

 Kronolojik zorunluluğu olmaması, 

 Gençlere yönelik modern bir müze olması, 

 Sosyal değerlere atıflarda bulunabilir, sosyal değer yaklaşımlarına yönelmesi, 

 İnsanlar neye ilgi duyuyor bunların belirlenmesi ve ona göre yapılması. 

 

1.2 Müze içeriği nasıl oluşturulmalıdır?  

 Bu müzenin kapsamının akademik bir komitenin süzmesi sonunda yapılması, 

müze içeriği ile ilgili bir seçici kurul komite oluşturulması, 

 Bu müzenin içeriğinin İstanbul’u mu kapsayacağı? Ülkeyi mi? yoksa dünyayı mı 

kapsayacağına karar verilmesi, 

 Müzenin bir vizyonunun ve felsefesinin olması, 

 İlgili dönemlerin kendine has özellikleri ve tanımları göz önüne alınarak önce 

kendi içinde sonra da modern dünyaya yansıtılabilmeleri şeklinde ele alınması, 

 Arkeolojik, antropolojik kazılardan çıkarılan eserlerin sergilenmesi, 

 Arşiv malzemelerinin sergilenmesi, 

 Etnografik eserlerin sergilenmesi, 

 Spor yazarlığı, spor mimarisi, spor tesislerinin ve benzeri sporla ilgili konuların 

dahil edilmesi, 

 Müzenin içeriğinin replika mı, yoksa orijinal eser mi olacağına karar verilmesi, 

 Spor aletlerin nasıl kullanıldığı ile ilgili film ve slaytların hazırlanması, 

 Dürüstlük ve ahlak değerleri ön plana çıkarılması, kurallara uymayan sporcuların 

yer almaması, 

 Müze içeriğinin, gençlere sporu sevdirecek içerikte olması, 
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 Sosyal faaliyet alanları olması, 

 Arşiv ve araştırma merkezi olması, 

 Türk spor tarihi ayrı bir bölümde dünyadan gelen sporla, ülkemize gelişi ve 

tarihçesinin anlatılması, 

 İnsanları spor yapmaya ve sağlıklı olmaya yönlendirecek köşelerin yapılması, 

 Depo müze denilen alanların oluşturulması, 

 Müzenin atçılık, okçuluk gibi  bölümlere ayrılması, 

 Ziyaretçileri sıkmayacak şekilde hem obje sergilemeye hem de insana yönelik 

olması, 

 Kupalar madalyalar vs. bulunması, 

 Bilişim teknolojilerinin etkin kullanılması, 

 Spor tarihi ve kültürü eğitimi için Müze Draması yönteminin kullanılması, 

 Bir balmumu köşesinin olması, 

 Türk spor gazeteciliği şeklinde bir seksiyonun yer alması, 

 Geçici sergiler düzenlenmesi, 

 Kapalı mekân algısını ortadan kaldırmak açık müze anlayışına önem verilmesi, 

 Uluslararası başarıları olmasa da farklı kentlerden başarılı olan insanlara da yer 

verilmesi, 

 Dokümanların ulaşılabilir olması, 

 Spor malzemelerine ulaşılabilir olup satın alınabilmesi, 

 Farklı departmanların olması, konferans, eğitim salonlarını içermesi, 

 Kafeteryalar olması, 

 Ziyaretçilerin dinlenebileceği bankların olması, 

 Fotoğraf çekimlerinin yapılıp anında basılıp satılabilmesi, 

 Müzeye giden ailelerin küçük çocukları için spor oyun odalarının olması, 

 Spor aletlerinin zaman içindeki gelişiminin sergilenmesi, spor disiplininin 

anlatılması, 

 Spor dallarının içeriklerinin olması, 

 Müzede var olan malzemelerin sigorta kapsamında olması, 

 Bilişim teknolojilerinin etkin kullanılması, 

 Spor tarihi ve kültürü eğitimi için Müze Draması yönteminin kullanılması, 

 Spor tarihini anlatan arkeolojik bölümün olması (orijinal olmasa bile replika 

eserlerin yer alması) 

 Geleneksel sporlarımızın tanıtılması, 

 Anadolu topraklarının kültürünün yer alması, 

 Eğitici filmler, uygulama sahaları, mini müsabakalar, oyun ve yapbozlar olması, 

 Engellilerin kullanımına yönelik tasarımın olması, 

 Spor ve güzel sanatlarının birleşme noktası olması (Spor konulu resim, minyatür, 

gibi.) 

 Drama için yeterli olacak spor, tarih, sanat alanında uzmanların görev alması, 

 Soyut ve somut objeleri barındıracak, eğlendiren müze formatı olması, 



Spor Müzesi Çalıştayı  Sapanca, 30 Kasım - 1 Aralık 2013  

12 
 

 Objelerin satılabilir objelere dönüştürülmek suretiyle ziyaretçi sayısının 

arttırılması hedeflenmesi, 

 Konsept müzelerin oluşturulması. Örneğin, Güreş Müzesi vb. 

 “Sergiden öte yaşamak – deneyimlemek” fikrini benimsemesi, 

 Osmanlı döneminde yazılmış eserlerin derlenmesi, değerlendirilmesi, 

 Osmanlıca spor kaynaklarının Türkçe ’ye kazandırılması. İnteraktif ve dijital 

ortamda insanların erişebilirliliğine açılması, 

 Müzenin isim alternatifleri; spor sergisi /spor müzesi / spor tarihi müzesi 

 Ulaşım kolaylığı olan bir mevkide olması, 

 Ayrıca uluslararası alanda başarı kazanmış şampiyon sporcuların malzemeleri 

resimleri eşyaları sergilenecek şekilde içeriğe dahil edilmesi. 

 

1.3. Spor tarihinin başlangıcı ve gelişimi Anadolu’nun Prehistorik, Antik ve 

Türk dönemleri çerçevesinde nasıl yansıtılabilir? 

 İlgili dönemlerin kendine has özellikleri ve tanımları göz önüne alınarak önce 

kendi içinde sonra da modern dünyaya yansıtılabilmeleri şeklinde ele alınması, 

 Gruplama ile ilgili, klasik kronoloji yerine tematik yaklaşımlar tercih edilmesi, 

 Her bir dönemin kendi özündeki tanımı ön plana alınması, 

 Her dönemdeki spor branşlarının belirlenip sergilenmesi, 

 Tarih odası kurulmalı. Türk spor tarihi kronolojik olarak yansıtılmalı. Mesela; 

Selçuklu dönemi örnek sporları; avcılık, okçuluk, gülle, tepik, aşuk oyunu, mangala 

oyunu gibi bu spor dalları ile ilgili bir daire ve galeriler oluşturulup, bu galeriler 

ziyaret edilebilir, animasyonlar oluşturulabilir. 

 Belirli bir yüzyıla kadar kronolojik olarak, daha sonrası daha detaylı tematik olarak 

alınabilmesi (Örneğin, Osmanlı da okçuluk), 

 Prehistorik çağlar, 

 Yazının icadından sonraki dönemler, 

-Eskiçağ 

-Ortaçağ 

-Osmanlı 

-Cumhuriyet 

 Açıldıktan sonra geçici sergiler yapılması, 

 Bu müzeye toplanamayacak eserlerin teknolojik ortamlarla gösterilmesi, 

 Görsel dokümanların işlenmesi müzeye uygun hale getirilmesi, 

 Tarihi anlatan animasyonlar ve filmler olması, 

 Türkiye sınırlarını aşabilecek spor tarihiyle ilgili bilgiler toplanması, 

 Anadolu genelinde spor tarihi ile ilgili her şey burada modellenebilmesi, 

 Yeni bulunan tarihi eserlerin sahiplenilmesi konusunda müzenin 

desteklenebilmesi, 
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 Bugünden geriye doğru, yakın dönemden geçmişe gidilmesi, 

 Elimizdeki materyale göre, eserler dönemlere uygun olarak, galeriler şeklinde 

sergilenebilmesi, 

 Müzeyle birlikte dönemlere ait en az bilinen sporların yansıtılması. 

 

1.4. Müze koleksiyonları hangi başlıklar altında gruplanabilir? 

 Zaman tüneli gibi düşünülerek, antik çağlardan başlayıp, dönemler olarak 

ayrıştırılması (Osmanlı öncesi ya da Beylikler dönemi, Osmanlı dönemi, 

Cumhuriyet dönemi gibi) 

 Spor dallarına göre başlıklar altında toplanması, 

 Tarihi spor belgeleri altında toplanması, 

 Tarih içinde bütün branşların gelişiminin yansıtılması. 

 

1.5. Müze koleksiyonlarının toplanması ve genişlemesi için eserler 

nerelerden, nasıl elde edilebilir?  

 Yazılı materyal ve somut kültür varlığı materyali üzerinden;  şu an Türkiye’deki 

müzelerde yer alan koleksiyonlardan ve yurtdışındaki spor müzeleri 

koleksiyonlarından, kütüphanelerden elde edilmesi, 

 Kişilerin özel arşivlerinden, vefat eden kişilerin yakınlarından, şampiyonların 

ailelerinden, spor kulüplerinden, spor yazarlarından, devlet müzelerinden ve 

ayrıca 2003 GSGB İstanbul İl Müdürlüğünce tüm Türkiye’den toplanarak 

tamamlanan Sıraselviler Cad. No: 57 Taksim adresindeki açılışı sağlanamayan 

devlet spor müzesi ve bilgi bankası adlı natamam yerden temin edilmesi, 

 Bakanlığın ve İBB’nin tüm olimpiyat şampiyonları ve/veya aileleri ile irtibata geçip 

madalyalar, özel eşyalar gibi materyallerin kaydedilmesi, 

 Özel koleksiyonlar, devlet müzeleri, devlet müzelerinden tedarik edilememesi 

durumunda replikalarının sergilenmesi, halktan satın almalar, kiralamalar, köklü 

spor kulüpleri, federasyonlar, konuyla ilgili çıkarılan bireysel kitaplar,  başarılı - 

önemli sporcularla irtibata geçilip kişisel arşivlerinden faydalanılması, valilik ve 

belediye arşivlerinin taranması, 

 Spor kulüplerinin müzelerinden tedarik edilmesi. 
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Katılımcılara, tartışmalar için fikir vermesi amacıyla aşağıdaki alt başlıklar örnek olarak 

verilmiş ve sonuçta geliştirilen fikir ve öneriler bir bütünlük oluşturacak şekilde derlenmiştir.  

1. Müze İstanbul’da nerede olmalıdır? Müze için önerilen alanın ve yakın çevrenin 

özellikleri neler olmalıdır? 

2. Müze nasıl bir mimariye sahip olmalıdır? İç ve dış mekânlarda neler yer almalıdır?  

3. Müzede sergilemeye yönelik interaktif uygulamalara ne şekilde yer verilmelidir? 

4. Müzede geleneksel Türk sporlarını deneyimlemek, spor uygulamalarını yansıtmak için 

açık alan nasıl olmalıdır?  

Üst Ölçekli Stratejik Öneri ve Fikirler: 

 Çevresinde müzelerin olması dolayısıyla kültürel bütünlüğün ve müze 

fonksiyonlarını destekleyen bir ortam sağlanması, 

 Yerli ve yabancı ziyaretçilerin kolay ulaşılabileceği, ulaşım akslarına yakın, 

etrafında spor tesisleri olan bir mekân seçilmesi,  

 Hem modern hem klasik bir dokuya sahip olması, 

 Gelenekselden esinlenip moderne giden özgün bir tarz olması, 

 Müze binası, sıradan bir devlet binası şeklinde olmamalı. Spor müzesi olduğunun 

mimarisinden anlaşılması, 

 Otopark, konferans salonları, sergi salonları, interaktif sergileme teknikleri, sosyal 

tesisler olması, 

 Güncel interaktif teknolojik özellikler kullanılması, 

 Hareketli sergi panoları, ekran yer projeksiyonları, yaşlıların oturduğu yerden 

izleyebilecekleri 360 derece görüntü, bal mumundan görüntüler olması, 

 Sergilenen ilgili spor dallarının uygulamalı dramatizasyonunun yanı sıra tarihsel 

gelişiminin sergilenmesi, 

 Spor aktivitesinin türüne göre açık alanlarda drama etkinliklerinin yapılması, 

 İnteraktif teatral uygulamaların yapılması. 
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2.1 Müze İstanbul’da nerede olmalıdır? Müze için önerilen alanın ve yakın 

çevrenin özellikleri neler olmalıdır? 

 

 Çalışma grupları tarafından önerilen alternatif lokasyon önerileri aşağıda 

sunulmuştur: 

o Ataköy bölgesinde olması, 

o Cemal Kamacı spor kompleksi bölgesinde olması, 

o Çekmeköy bölgesinde olması, 

o Haliç bölgesinde olması, 

o Haydarpaşa bölgesinde olması, 

o İstinye’de poligonun bulunduğu bölgede olması, 

o Kâğıthane’de tarihi eski yıkık Çağlayan’ın askeri kışlasının yerine yapılması, 

o Maçka Spor A.Ş. binasında olması, 

o Okçular Tekkesi bölgesinde olması, 

o Olimpiyat yerleşkesi içinde yer alması, 

o Santral İstanbul bölgesinde olması, 

o Sinan Erdem spor kompleksi bölgesinde olması, 

o Sultanahmet civarında olması, 

o Sütlüce, Miniatürk bölgesinde olması, 

o Taksim bölgesinde olması. 

 

 Çevresinde müzelerin olması dolayısıyla kültürel bütünlüğün ve müze 

fonksiyonlarını destekleyen bir ortamın sağlanması, 

 Yerli ve yabancı ziyaretçilerin kolay ulaşılabileceği, ulaşım akslarına yakın, 

etrafında spor tesisleri olan bir mekân seçilmesi, 

 Deprem riski göz önüne alınarak bir mekân seçilmesi, 

 Ulaşılabilirlik, otopark imkânı, görülebilirlik sağlanması 

 Ziyaretçilerin ellerinde kroki ile müzeyi gezdikten sonra müze dışına çıkarak 

ayakta duran menzil taşlarını bir arkeo park olarak dolaşılmasının sağlanması, 

Ayrıca 50 adet menzilden hiç olmazsa bir tanesinin ayak taşları ile menzil taşları 

arasındaki mesafe geniş bir cadde olarak planlanıp ortasındaki yeşil alanı menzil 

atışları için kullanıp, kökü yüzyıllara dayalı gelenekte muhafaza edilmesi, 

 Deniz kenarında tarihi dokusu bulunan geniş bir alan tercih edilmesi, 

 Ekolojik ve toplumsal denge gözetilmesi. 
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2.2 Müze nasıl bir mimariye sahip olmalıdır? İç ve dış mekânlarda neler yer 

almalıdır?  

 

 Modern Türkiye’yi yansıtan bir dış dizayn olması, iç dizaynın ise klasik olması, 

 Hem modern hem klasik bir dokuya sahip olması, 

 Gelenekselden esinlenip moderne giden özgün bir tarz olması, 

 Selçuklu, Osmanlı, T.C. mimarisi sentezi olması, 

 Dış cephede sporu çağrıştıran farklı mimari bir estetik oluşturması (örneğin; 

olimpiyat halkaları), 

 Sergilenecek obje yapısına göre mimari şekillendirme yapılması, 

 Kültürümüzü imgeleyici bir mimari olması (Örneğin; Anadolu’nun tüm 

mozaiklerini kapsaması) 

 Kinetikliği yansıtması, 

 Mimar ve içeriği oluşturacak kişilerin iletişimde olması,  

 Biçimin, içeriği yansıtması, 

 Engellilerin rahat gezebilmesinin düşünülmesi, 

 Bina Puta şeklinde, gerili yay seklinde veya okçu yüzüğü (zihgir) şeklinde olması, 

 Müzenin açık alanlarının da bir arkeo park olarak düzenlenmesi, 

 Türkiye’de tüm spor branşlarının (60 tane federasyon var) tanıtıldığı bir alan ya da 

bir oda ya da bilgisayar ortamı yaratılması, 

 Müzenin bulunduğu alanın genişleme potansiyeline açık olması, 

 Müze binası, sıradan bir devlet binası şeklinde olmamalı. Spor müzesi olduğu 

mimarisinden direk anlaşılması, 

 Otopark, konferans salonları, sergi salonları, interaktif sergileme teknikleri, sosyal 

tesisler olması, 

 İki katı geçmeyen taş yapı halinde olması, 

 Spor branşlarının her birinin logolarının birleştirilerek ortak bir görsel 

oluşturulması,  

 Spor müzesinin içinde depo, atölyeler, eğitim alanları, toplantı alanları, idari 

bilimler, kafeteryalar, çocukları eğitecek alanlar, sergileme alanı, videotek, 

kütüphane, geçici sergi alanı, simülasyon, tırmanma duvarı, heykeller, sosyal 
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alanlar, sağlık birimi kütüphane, binicilik, atıcılık gibi uygulama alanları, konferans 

salonu, spor malzemeleri satan dükkânlar, spor etkinlikleri salonları olması, 

 Proje yarışması düzenlenmesi, 

 Tematik iç bölümler bulunması, 

 Atletizm, bisiklet gibi sporların tecrübe alanları oluşturulması, 

 Hizmet içi eğitimler için misafirhane olması, 

 Fotoğraf çekimi ile ilgili imkânlar, uygulamalar geliştirilmesi, 

 Tarihi değer taşıyan video, resim ve ses kayıtlarının sunulması, 

 Otoparkı olması. 

 

2.3 Müzede sergilemeye yönelik interaktif uygulamalara ne şekilde yer 

verilmelidir? 

 

 Güncel interaktif teknolojik özellikler kullanılması, 

 Duvar resimlerinin mulajlara alınması, sergilenemeyen eserlerin de mulajlarının 

sergilenmesi, 

 Yaş gruplarına göre ve tematik tarzda kısa filmler oluşturulup, görsel efektler, 

simülasyon, 3D Animasyonlar kullanılması. Örneğin; Çorum Müzesi’ndeki atlı 

araba ile şehir turu yapılması, 

 Engelliler ve çocuklar için simülasyon olması, 

 Kırkpınar güreşlerinin interaktif bir şekilde anlatılması, 

 Koca Yusuf destanının animasyon ya da belgesel şeklinde anlatılması, 

 Canlı spor gösterileri olması; örneğin okçuluk gösterisinin canlandırılması, 

 Canlı söyleşiler düzenlenmesi (ünlü sporcuların, şampiyonların yaşam öykülerinin 

spora başlama motiflerinin, antrenman süreç ve yöntemlerinin, büyük 

başarılarının ya da başarısızlıklarının anlatıldığı tartışma serileri vb.), 

 Sporun rağbet görmesi için rol modelleri ve kahramanlarının anlatılması, 

 Geleneksel seğirdim koşusunun atletizm bölümünde organize edilmesi, 

 Yaş günü kutlamalarının müzede yapılması ile çocukların müzeye çekilmesi, 

 Müzenin envanterinin oluşturulması için çok detaylı bir çalışma yapılması, 

 Çocuklara bilgi yarışmaları yapacak bir teknolojik sistem oluşturulması, 
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 Dijital bilgisayarlı bir ortamın ile dijital oyunlar olması, 

 Tiyatral gösterilerin olması, 

 Geçmişte sporun herhangi bir branşında yapılmış müsabakalar gösterilmesi 

(maketler, animasyonlar), 

 Dijital kütüphaneler oluşturulması, 

 Spor branşlarını simülasyon aracılığıyla deneyimlenmesi, 

 Yurtdışında yer alan spor sunumlarının sergilenmesi (geçici sergi alanı), 

 Aydınlatmanın dikkatli bir şekilde uygulanması, 

 Medyaya ayrılmış özel bir bölümde spor tarihimiz ile ilgili video, resim ve ses arşivi 

sunulması, 

 Hologramlar ile güncel spor eğitimleri verilmesi, 

 Etnik ve kültürel etkinliklerin canlı gösterileri yapılması,  web sitesinden izleme 

imkânı sağlanması, 

 Eski tribün figürleri, tezahüratlarının efektlerinin yaşatılması, 

 Hareketli sergi panoları, yaşlıların oturduğu yerden izleyebilecekleri 360 derece 

görüntü, bal mumundan görüntüler, 

 Medya araçlarının müze içerik kapsamında kullanması, 

 İnanç turizmi açısından genel peyzaj içinde değerlendirilmesi, 

 Geçmişte yaşamış önemli şahsiyetlerin öne çıkarılması. 

 

 

2.4 Müzede geleneksel Türk sporlarını deneyimlemek, spor uygulamalarını 

yansıtmak için açık alan nasıl olmalıdır?  

 

 Spor aktivitesinin türüne göre açık alanlarda drama etkinliklerinin yapılması, 

 İnteraktif teatral uygulamaların yapılması, 

 Gymnasium canlandırmasının yapılması (örneğin, atletizmle ilgili), 

 Sergilenen ilgili spor dallarının uygulamalı dramatizasyonunun yanı sıra tarihsel 

gelişiminin sergilenmesi (örneğin; sualtı sporlarında uygulamalı havuzun yanı sıra 

tarihteki kullanılan ekipmanların da sergilenmesi), 
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 Geleneksel veya öncelikli spor disiplinleri için deneyimsel parkurların 

oluşturulması, 

 Nadide sporlar için eğitim verilmesi, yaş gruplarına göre ayrılması, 

 Müzenin etkinlikleri rutin hale getirilmesi, 

 Açık hava turnuvaları yapılması, 

 At kültürü ve atıcılık gibi geleneksel Türk sporlarının doğası gereği bu açık 

alanların geniş olması, 

 Cirit atılması için hareketli bir at oluşturulması (simülatör) 

 Yeterince büyük otopark ve rekreasyon alanı olması, 

 Kum havuzu, binicilik, okçuluk, karakucak güreş, yağlı güreş, uşak güreşi, tatar 

güreşi, matrak, halk dansları uygulama alanlarına sahip olması, 

 Su ögeleri ile birlikte düşünülmesi, 

 Uygulamaları izleme imkânı yaratılması, 

 Ata sporlarımızla eşleşen müziklerin de sunulması, 

 Dünya rekoru skorları sunulması ve deneyimleme imkânı verilmesi (uzun atlama, 

yüksek atlama, halter vb.), 

 Güreş müsabakalarında okunan şiirler gibi etnik ve gelenekseli sporun sözlü 

pratiklerine de müzede yer verilmesi, 

 Simülasyon odalarının oluşturulması, otomobil, yelken, futbol vb. gibi ve 

geleneksel Türk sporlarında da birebir interaktif uygulamalar yapılması, 

 Replika ürünlerin bulundurulması, 

 Güreşte olduğu gibi geleneksel sporlarımızda hâkim olan fair play ve rakibe saygı 

temalarının spor endüstrisinde şiddet olduğunun yükseldiği bu dönemde ön plana 

çıkarılması, 

 Atıcılık, okçuluk, cirit, binicilik, güreş, yağlı güreş gibi geleneksel Türk sporlarının 

rekreatif faaliyet kapsamında gelen ziyaretçilere tanıtılması, 

 Yaz aylarında belli günlerde ayrıca ramazan gecelerinde müzenin yanında bir 

alanda geleneksel müze yağlı güreşleri adıyla programlanması (İstanbul’un geçmiş 

tarihlerinde Ramazan gecelerinde bu tip organizasyonlar yapılmıştır.). 
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Katılımcılara, tartışmalar için fikir vermesi amacıyla aşağıdaki alt başlıklar örnek olarak 

verilmiş ve sonuçta geliştirilen fikir ve öneriler bir bütünlük oluşturacak şekilde derlenmiştir.  

1. Kentlilere, yabancı ziyaretçilere yönelik etkinlikler neler olmalıdır? 

2. Diğer dünya kentlerinin spor müzesiyle iletişimi nasıl sağlanabilir? 

3. Geçici sergiler, konferanslar, söyleşiler, imza günleri hangi aralıkta ve kapsamda 

yapılmalıdır? 

4. Erişimi destekleyecek dijital platformdaki kullanım (Sosyal medyadaki tanıtım ve 

bilgilendirme, sanal müze, web sayfası vb.) neleri kapsamalıdır?  Sosyal medya ağları 

nasıl kullanılmalıdır? 

Üst Ölçekli Stratejik Öneri ve Fikirler: 

 Profesyonel bir algı yönetim sürecinin sürekli uygulanması, 

 Etkinliklerin yıllık planlanması ve periyodik olması, 

 Yabancı ziyaretçilere yönelik etkinliklerin müzenin işletme faaliyetleri olması, bu 

faaliyetlerde yabancı sporcular, spor uzmanları, şampiyonlar davet edilerek müze 

işletmecilerinin, halkla ve yabancı ziyaretçilerle iletişiminin sağlanması, 

 Olimpiyat Komitesi ve Federasyonlarla işbirliği sağlanması, 

 Kurumsal olarak İBB’nin global arenadaki müze temsilcilerini bir araya getirdiği 

toplantılarda fikir alışverişi yapılması ve bu sayede İstanbul Uluslararası Spor Müzeleri 

Derneği’nin kurulmasına ön ayak olunması, 

 Akademisyenlere, yabancı spor akademilerine, tarih ve arkeoloji bölümlerine özel 

duyurular, özel paket programları düzenlenip müzenin reklamı ve tanıtımının 

yapılması, 

 Profesyonel bir tanıtım filminin çekilip, İngilizce ve Türkçe Eurosport vb. uluslararası 

spor kanallarında yayınlanması, sosyal medya ve uçaklarda gösterilmesi, 

 Mutlaka profesyonel, ayrı bir IT (bilgi işlem) ekibinin bu hizmeti sağlaması, 

 Web sayfalarının oluşturulması ve yabancı dilde de sunulması, 

 Sürekli bir profesyonel PR (halkla ilişkiler) desteği alınması. 
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3.1  Kentlilere, yabancı ziyaretçilere yönelik etkinlikler neler olmalıdır?  

 Müze ziyaretçilerinde olumlu bir etki bırakmak amaçlı iyi bir algı yönetim süreci 

yönetilmesi, 

 Etkinliklerin yıllık planlanması ve periyodik olması, 

 Sergiler, gösteriler olması, 

 Yaş gruplarının özelliklerine göre uygun etkinlikler olması, 

 Uygulama salonlarının yapılması, 

  İlçe Milli Eğitim Müdürleriyle çalışıp aktif deneyim imkânları sağlanması, 

 Geleneksel spor branşlarının ritüellerinin ve işleyişinin açıklanıp, sunulması 

 Simülatif etkinlikler düzenlenmesi, 

 Başka kültürlerin sportif faaliyetlerine yer verilmesi, 

 Engelliler için özel etkinlikler düzenlenmesi, 

 Müzeyi zaman zaman müze sınırları dışına taşımak suretiyle geniş kitlelere 

ulaştırılması, 

 Aktif sporla bağlantının sağlanması, 

 Akademik bazda çalışmalar (kongreler vb.) yapılması,  

 Spor müzesinin diğer müzeler arasında tanınabilmesi için faaliyetler yapılması, 

 Gelecek için koleksiyonlar yapılması, 

 Dünyaca ünlü sporcularla söyleşiler yapılması, 

 Spor müzesinin en az bir kere ziyaret edilmesini sağlayacak ilgi çekici faaliyetler 

yapılması (ralli vb.), 

 Eğitsel ağırlıklı interaktif uygulamalar gerçekleştirilmesi, 

 Geçici sergiler yapılması, 

 Araba yarışları için parkurlar oluşturulması, 

 Gladyatörler için ekstra bölüm açılması, 

 Yabancı ziyaretçilere spor tarihimizi tanıtmak amaçlı tarihi ve geleneksel Türk 

sporları (tepük, askeri müzedeki mehter gösterisi vb.) düzenlenmesi, 

 Tarihi kostümlerin canlı mankenlerle sergilenmesi, 

 Gelir getirici faaliyet olarak Saltanat kayığı, okçuluk ve matrak deneyimi 

yaşatılması, 
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 Konferans salonu ile, kentliler ve şirketlerin müzeye çekilmesi, 

 Okullara ve liselere ulaşılıp onlar için etkinlikler düzenlenmesi, 

 İletişim fakülteleriyle temasa geçilerek gençlere sporun öğretilmesi, 

 Ziyaretçilere yönelik etkinliklerin, müzenin işletme faaliyetleri arasında olması. bu 

faaliyetlerde; yabancı sporcular, spor uzmanları ve şampiyonların davet edilerek,  

halkla ve yabancı ziyaretçilerle iletişimlerinin sağlanması, 

 Müzeye yapılacak ziyaretlerin iç ve dış turizm firmalarının gezi programlarında ve 

takvimlerinde yer alması, 

 Ziyaretçiler için kaliteli yeme içme vb. sosyal tesislerinin olması, 

 Otellerde spor müzesiyle ilgili broşürlerin resepsiyon ve odalarda yer alması 

 Farklı dillerde iletişim uzmanlarının çalıştırılması, 

 İnternet ve teknolojinin aktif kullanılması, 

 Farklı şehirlerden öğrenci ziyaretleri düzenlenmesi, 

 Gezici müze yapılarak başka şehirlerdeki öğrenci ve halka sergilenmesi, 

 Sergilerin farklı dillerde de (İngilizce öncelikli) aktarılması, 

 Ünlü futbolcuların imzaladığı top, forma vs. ürünlerin müzede ve gezici müzede 

yer alması, 

 Rehberli gezilerin yapılması, 

 Film günlerinin yapılması, 

 Tanınmış sporcuların yer aldığı panellerin yapılması, 

 Dünya spor müzeleri ile entegrasyon sağlanması, 

 Tüm yayın mecraları üzerinden duyuru ve sürdürülebilir iletişimin sağlanması, 

 Etkin, görsel ve yazılı tanıtım dokümantasyonları, 

 Uluslararası sergilerin müzeye getirilmesi, 

 Engelli sporlarının tanıtımları yapılarak özendirme uygulamaları, 

 Dönemsel sergiler ve etkinlikler düzenlenmesi, 

 Öğrencilerin ulusal ve uluslararası başarılarının ödül törenlerinin müzede 

yapılması,  

 Kutlama-anma-değerlendirme toplantıları, imza günleri düzenlenmesi, 

 Spor fotoğrafları yarışmaları düzenlenmesi. 
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3.2  Diğer dünya kentlerinin spor müzesiyle iletişimi nasıl sağlanabilir?  

 

 Müze yöneticilerinin özellikle yabancı dil yetkinliğinin olması, 

 Müze yöneticilerinden en az birinin spor kökenli olması, 

 Yönetim ve teknik kişilerinin mutlaka ayrışmış olması, 

 Katar müzesi, Lozan müzesi gibi diğer spor müzeleri ile iletişime geçilmesi, 

 Kardeş müze sisteminin geliştirilmesi, iletişim amaçlı intranet sisteminin 

kurulması, 

 Yapılan uygulama ve yeniliklerin sürekli paylaşımının sağlanması, 

 Dönemsel uzman değişim programlarının yapılması, 

 İletişim için bir network oluşturulup sürekli güncelleştirilmesi, 

 Dünyadaki spor müzelerinin tanıtımının yapılabileceği unsurlar bulundurması, 

 Diğer ülkelerdeki spor müzelerinin yer alacağı geçici sergiler yapılması, 

 Benzer müzelerle bir birlik kurulması, 

 İmza alınan ünlü sporcularla çekilen fotoların sergisi, 

 Onurlandırma yapılması, 

 Müze konusunda uzman uluslararası kuruluşlara üyelik sağlanması, 

 ICOM uluslararası müze komünikasyon grubuna üye olunması ve bu standartlara 

uygunluk sağlanması, 

 Dünyadaki tüm müzelere “biz doğduk, kurulduk” konseptinde bir tanıtım broşürü 

gönderilmesi, 

 Dünyadaki kültürel etkinliklere katılarak oralarda stant açılması, 

 Dünya spor müzeleri birliğinin İstanbul’da kurulması, 

 Yerli-yabancı konuklarla paneller düzenlenmesi, 

 İstanbul dışında bulunan önemli eserlerin elektronik ortamlarda yansıtılması, 

 Bazı tematik sergilerin yurtdışında gösterimi yapılması, 

 Yerli - yabancı spor yazarları ile iletişim içinde olunması Etkinliklerin spor 

yazarlarının köşelerinde yer alması sağlanması, 

 Incom’a üye olunması, 

 Müzeler arası dayanışma ve iletişim sağlanması, 

 Olimpiyat komitesi ve Federasyonlarla işbirliği sağlanması, 
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 Bir birlik çatısı var ise dahil olunması, yok ise de oluşması için inisiyatif alınması, 

 Üniversitelerden spor müzesi üzerine uzmanlaşmalarının teşvik edilmesi, 

 Müze kart uygulamasına dahil edilmesi, 

 Müzeler arası personel değişiminin yapılması, 

 Öğrencilere staj imkânı, değişim programı sağlanması, 

 Kurumsal olarak İBB’nin global arenadaki müze temsilcilerini bir araya getirdiği 

toplantılarda fikir alışverişi yapılması ve bu sayede İstanbul Uluslararası Spor 

Müzeleri Derneği’nin kurulmasına ön ayak olunması, 

 Sadece Türkiye’de değil aynı zamanda tüm uluslararası arenada mobil bir müze 

özelliği taşıması, 

 İstanbul’daki müzede diğer ülkelerin spor günler/özel sporları vb. gibi 

tanıtımlarının yapılması, 

 Çeşitli etkinliklerde kura yöntemiyle kişilerin belirlenerek yurt dışındaki müzelere 

götürülmesi. 

 

3. 3. Geçici sergiler, konferanslar, söyleşiler, imza günleri hangi aralıkta ve 

kapsamda yapılmalıdır? 

 

 Spor müzesi faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde toplum hafızasında canlı 

tutulması, 

 Belli branşların ön plana alındığı yıllık takvim hazırlanması ve o dönemde ilgili 

branşla yoğun aktivitelerin planlanması, 

 Milli Eğitimle işbirliği yapılarak okulların (anaokulları dahil) müzelerin yoğun 

olarak ziyaretinin sağlanması, çocukların katılımcı olmasının sağlanması, 

 Halk günlerinin yapılması, 

 Dönemsel geçici sergilerin, aylık konferansların, haftalık söyleşilerin yapılması, 

 Kaliteli ses getirecek sergiler yılda iki, konferanslar en fazla iki haftada bir veya 

önemli kişilerle ayda bir yapılması, 

 Hedef kitleye yönelik olarak akademik ve popüler olarak iki şekilde yapılması Yurt 

dışı müzelerle ilgili değişimlerin yapılabilmesi, 
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 Ortak sergiler düzenlenmesi, örneğin Türk yayları sergisi açıldığında İngiliz 

yaylarının sergilenmesi, 

 Akademisyenlere, yabancı spor akademilerine, tarih ve arkeoloji bölümlerine özel 

duyurular, özel paket programları düzenlenip müzenin reklamı ve tanıtımının 

yapılması, 

 Uluslararası kongrelere ev sahipliği yapılması, 

 Müze parçaları alımları için uzman ve komisyon kurulması, 

 Spordaki dejenerasyonla (holiganlık, doping, bahis gibi) ile ilgili tartışma 

platformları oluşturulması. Örneğin; böyle bir olay meydana geldiğinde halkı 

bilinçlendirmek amaçlı hemen müze de konferanslar düzenlenmesi, 

 Müze konu alanına ilişkin, sempozyum, bilgi şölenlerine mekan tahsis etmek 

suretiyle desteklenmesi, 

 Sporla ilgili filmlerin özellikle hafta sonu haftalık olarak gösterilmesi, 

 Çocuklara yönelik ilgili çekici eğitici çizgi filmler gösterilmesi, 

 Takvimdeki sporla ilgili aktivitelerden önce onlarla ilgili programlar yapılması, 

 Yetenek araştırma merkezinin olması ve bu yeteneklerin profesyonel spora 

yönlendirilmesi, 

 İl günleri yapılması. Örneğin;  Erzurum vs. sergisi, 

 Konferansları cazip hale getirmek amaçlı çeşitli promosyonlarla desteklenmesi, 

 Federasyonların uluslararası takvimine göre düzenlenmesi, 

 Etkinlik kurulu oluşturulması, 

 Şef küratör olması, yan etkinlikleri sağlayacak bir program müdür istihdam 

edilmesi, 

 Milli ve dini bayramlarda etkinlikler yapılması, 

 Lansmanların bu mekânda yapılması, 

 Gençlik konserlerinin yapılması, 

 Bazen, organizasyonlar müzeyi taşır fikrinden hareketle ikili-etkileşimli-ikiz 

organizasyonlar gerçekleştirilmesi, 

 Üniversitelerle iletişimin güçlü olması, sportif iletişim boyutunun özellikle ülkenin 

uluslararası pozisyonunda da önemli olması, 

 Üniversiteler arası spor festivali vb. gibi, okullar arası spor organizasyonları ile iş 

birliği yapılması, 
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 Spor türlerine göre sempozyumlar yapılması, 

 Etkinlikler düzenlenip spor müzesinin web sayfasında yayınlanması ve bu 

etkinliklerin ücretsiz olması, 

 Takvimlerde önem arz eden günlerde ve önemli faaliyetlerden önce, geçici 

sergiler, konferanslar, söyleşiler, imza günleri düzenlenmesi. 

 

3.4. Erişimi destekleyecek dijital platformdaki kullanım (Sosyal medyadaki 

tanıtım ve bilgilendirme, sanal müze, web sayfası vb.) neleri kapsamalıdır?  

Sosyal medya ağları nasıl kullanılmalıdır? 

 

 Mutlaka profesyonel, ayrı bir IT (bilgi işlem) ekibinin bu hizmeti sağlaması, 

 Web sayfalarının oluşturulması ve yabancı dilde de sunulması, 

 Turistik noktalardaki basılı timeout’da yer alınması ve iletişim linklerinin 

belirtilmesi, 

 Özellikle QR kodların ve twitter’ın etkin kullanılıp güncellemelerinin çok sık 

sağlanması, 

 Android ve Appstore’da özel uygulamaların yapılması ve sunulması, 

 İstanbul Tripadvisor uygulamasında yer edinilmesi, 

 Dönemin teknolojik imkânlarının ve sosyal medyanın etkin kullanılması, 

 Sürekliliğinin olması (İstanbul Kültür Başkenti’nin web sitesinin şu anda kapalı 

olmasından dolayı yarattığı olumsuz etki), 

 Sürekli bir profesyonel PR desteği alınması, 

 Telekonferans yoluyla bir yerdeki etkinliğin diğer ülkelerdeki spor müzelerinde de 

görülebilmesi, 

 Olimpiyat müzesi ağının etkin kullanılması, 

 Ülke içinde bir ağ kurulması yoluyla diğer küçük spor müzelerinin bir araya 

getirilmesi ve iletişimin sağlanması, 

 Web sitesi, Facebook, Twitter sayfaları isimlerinin alınıp, düzenlenmesi ve sık 

güncellenmesi, 

 Popüler sporcuların müzeye davet edilip bu ziyaretlerini (twitter, instagram ve 

facebook vb.) sosyal medyada paylaşmalarının sağlanması, 
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 Profesyonel bir tanıtım filminin çekilip, İngilizce ve Türkçe Eurosport vb. 

uluslararası spor kanallarında yayınlanması, sosyal medya ve uçaklarda 

gösterilmesi, 

 Müzenin kurulum aşamasından başlayarak tüm aşamaların ziyaretçiler tarafından 

sosyal medyada gözlemlenebilmesi, 

 Billboard panoların kullanılması, 

 Yerel ve ulusal gazetelerde, basında yer alması, 

 Basın bülteni yollanması, 

 Yapılacak etkinliklerin sosyal medyada duyurulması, 

 Medya ofisinin olması, 

 Dijital arşivin etkin olması, 

 Web sayfasında yapılan konferansların, söyleşilerin yer alması, 

 İnteraktif yapıda olması, sorulara cevap verebilecek programların olması, bu 

programların yazılı ve görsel unsurları içermesi, 

 Çocuklar için internet üzerinden ödüllü yarışmalar yapılması,  

 Müzenin belli bölümlerinin sanal ortamda gezilebilmesi, 

 Çocuklar için müze maskotunun oluşturulması, 

 Web sitesinde engelliler için açılımların olması, 

 Profesyonel bir ajans ile çalışılması ve hedef kitlenin konsantrasyonunu sürekli 

yüksek tutmak için içerik yönetimi ve sürekli iletişim sağlanmalı. 
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Katılımcılara, tartışmalar için fikir vermesi amacıyla aşağıdaki alt başlıklar örnek olarak 

verilmiş ve sonuçta geliştirilen fikir ve öneriler bir bütünlük oluşturacak şekilde derlenmiştir.  

1. Müze ziyaretlerinin sürekliliği nasıl sağlanabilir? Hedef kitle kimlerden oluşmalıdır? 

2. Müzede geleceğe yönelik kurgu ve projeksiyonlar nasıl yer alabilir? 

3. Müzenin gelir getirici faaliyetleri ve işlev alanları neler olabilir? 

4. Müze için gerekli fonlar ve sponsorluklar nasıl sağlanabilir? Bunların sürekliliği 

sağlanmasında izlenecek strateji ve yöntemler neler olmalıdır? 

Üst Ölçekli Stratejik Öneri ve Fikirler: 

 

 Yaş, cinsiyet ve engelli vatandaşlara vs. yönelik bir gruplandırma yapılması, 

 Spor: Oyun, yarışma, seyir. Yasakçı değil katılımcı olmasının sağlanması ve bu 

sayede sürekliliği elde etmesi, 

 Sporun “Oyun - Yarışma - Seyir” üçlü kavramı üzerine kurulması, 

 Hedef kitleyi oluştururken, sıkmadan herkesi müzecilik anlamında tatmin 

edecek bir dengenin oluşturulması, 

 Geleceğe yönelik kurgu ve projeksiyonu tespit için öncelikle ülkenin spor 

politikasını belirlenmesi ve yapılacak müze projeksiyonunun bu ülkenin 

gelecekteki spor politikası ve hedef paralelinde sürdürülmesi esas alınması, 

 Müzeye bağlı bir dernek vasıtasıyla ekonomik gelir getirici faaliyetlerin 

sahiplenilmesi ve düzenlenmesi, 

 Müzeye maddi destek sağlayabilecek potansiyel bağışçıların belirlenip sosyal 

ilişkilerin oluşturulup, desteklenmesi. 
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4.1 Müze ziyaretlerinin sürekliliği nasıl sağlanabilir? Hedef kitle kimlerden 

oluşmalıdır? 

 

 Temel hedef kitlenin gençler ve çocuklardan oluşturulması, 

 Anaokulu çağından başlanarak hedef kitlenin aktif ve sürekli katılımının 

sağlanması, 

 Turizm ofisleri ve profesyonel rehberlerin sürekli güncellemelerden haberdar 

edilmesi, 

 Havayolu şirketi yayınlarında yer almanın sağlanması, 

 Müzenin mutlaka konferans, atölye, geçici sergi salonlarının ve kütüphanesinin 

oluşturulması, 

 Profesyonel hazırlanmış bir müze arşivinin oluşturulması, 

 Yaş, cinsiyet ve engelli vatandaşlara vs. yönelik bir gruplandırma yapılması, 

 Alanında uzmanlar tarafından periyodik söyleşiler ve konferanslar yapılması, 

sponsorların davet edilip, kokteyller verilmesi, 

 Spor: Oyun, yarışma, seyir. Yasakçı değil katılımcı olmasının sağlanması ve bu 

sayede sürekliliği elde etmesi, 

 Sporun “Oyun - Yarışma - Seyir” üçlü kavramın üzerine kurulması, 

 Geçici sergilerin sıkça tekrarlanması, 

 Geleneksel sporların eğlenceli yansıtılması, 

 Değişken sergiler de yapılması (özel eşyalar gelebilir vs.) 

 Hedef kitlenin iyi kategorize edilmesi (Sporun amatörleri ve profesyonelleri / 

Çocuklu aileler, yetişkinler) 

 Çocuklara sporları anlatacak bölümlerin olması, 

 Sürekliliği sağlamak açısından etkinliklerin aktif olması, 

 Ziyaretçi anketlerinin gerçekleştirilerek ziyaretçi fikirlerinin alınması, 

 Müze ziyaretçilerinin e-postalarının alınıp etkinliklerin bildirilmesinin yapılması, 

 Hedef kitleyi oluştururken, sıkmadan herkesi müzecilik anlamında tatmin edecek 

bir dengenin oluşturulması, 
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 Belediyenin düzenlediği yaz kurslarının müzeye taşınması. Örneğin, yeni spor 

dallarını tanıtmak, ya da geleneksel sporların tanıtımı için kurslar düzenlenmesi, 

 Futbol gibi popüler sporların denendiği alanların oluşturulduğunda hemen yanına 

Matrak gibi daha az bilinen sporların tanıtımının yapılması, 

 Outdoor sporları ile ilgili aktiviteleri müzenin organize edip, sponsor olması 

(bisikletçiler kulübü gibi), 

 İlgi çekici satış ve sosyal alanları içermesi, 

 Spor okullarındaki öğrenciler ve öğretmenlerin de hedef kitle olması, 

 Gençlik merkezleri ve çocuk esirgemeyle ilgili butik faaliyetler yapılması, 

 Hem gelir getirici hem de reklam amaçlı eşantiyonlar hazırlanması, 

 Gençlik Spor Müdürlüğü, amatör spor kulüpleri, askeri okullar, 

 Popülerliğini arttırmak için taraftar derneklerinden faydalanılması, 

 Anadolu’nun her yerinden grupların bu müzeye getirilmesi, 

 Müzede maç biletlerinin satılma imkânı, 

 Sivil toplum kuruluşları, derneklerle iletişim içinde olunması, 

 Öğrencilerin İstanbul kart kullanabilmesi, 

 Vakıf kurulması, tüzel kişilik oluşturularak işletilmesi, 

 Erişilebilir olması, teknolojik altyapının etkin bir şekilde kullanılması, 

 Web ve mobil aplikasyonlarının etkin olması, 

 “Herkes için müze” kavramından yola çıkılarak hedef kitlenin 7 den 70’e herkes 

olabilmesi. 

  



Spor Müzesi Çalıştayı  Sapanca, 30 Kasım - 1 Aralık 2013  

31 
 

4.2 Müzede geleceğe yönelik kurgu ve projeksiyonlar nasıl yer alabilir? 

 

 Geleceğe yönelik kurgu ve projeksiyonu tespit için öncelikle ülkenin spor politikasını 

belirlenmesi ve yapılacak müze projeksiyonunun bu ülkenin gelecekteki spor 

politikası hedef paralelinde sürdürülmesinin esas alınması, 

 Müzenin çağdaş ve güncel olmasının sağlanması, 

 Müzenin fiziksel imkanlar dahil her açıdan gelişime açık olması, 

 Teknolojik yeniliklerin müzeye hemen adapte edilmesi, 

 Dünyadaki benzer müzelerin gelişiminin takibinin yapılması, 

 Eğitim bilimleri yöntemleri ve teknoloji katkısı ile hazırlanacak etkinlik ve donanımlar, 

 Dünyanın büyük sporcularının mumyaları bulunması, 

 Spor müzesi ve spor tarihi müzesi olarak iki ayrı konseptinin olması, 

 Tüm olimpiyat sürecini destekleyici sergiler düzenlenmesi, 

  İstanbul’un olimpiyat serüveninin anlatıldığı sergiler düzenlenmesi (25 yıllık bir süreç) 

 Olimpiyatlara karşı halkın farkındalığının oluşturulması, 

 Müzenin yeri sabit olması, 

 Müzenin alanı genişlemeye dönük olması ve teknolojik gelişimi için alt yapısının 

olması, 

 Müzenin gelişmesini kurgulayacak profesyonel bir ekip olması, 

 Enerji maliyetleri düşük yeşil bir bina olması, 

 Modüler gelişmeye uygun proje yapılması, 

 Statikten dinamiğe dönük olması, 

 Geleceğe yönelik projeler yapılması (yarışmalar vb.) 

 Genel duyurular yolu ile eser sahiplerinin katılımının ve proje toplanmasının 

sağlanması, 

 Uzman kadro ile etkin ve sürekli çalışılması, 

 Spor dallarında kazanılan başarıların sürekli sunulması, 

 Gelecekteki tarihi de öngörebilmesi. Örneğin, kadın sporcuların katılımının azalması, 

eğilimi ve bu eğilimin pozitif yönde katılımın artmasına ilişkin çalışmalar 

düzenlenmesi. 
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4.3 Müzenin gelir getirici faaliyetleri ve işlev alanları neler olabilir? 

 

 Müzedeki eserlerin telifli tasarım ürünlerinin satışa sunulması, 

 Belirli salon / bölümlere sponsorluk sağlanmasının araştırılması, 

 Bilimsel spor yayınlarının satılması, 

 Önemli, ünlü yaşayan sporcularla söyleşiler yapılması, 

 Müzeye bağlı bir dernek vasıtasıyla ekonomik gelir getirici faaliyetlerin sahiplenilmesi 

ve düzenlenmesi, 

 Replikaların, spor tarihiyle ilgili yayınların okunabileceği kafelerin, sosyal alanların 

müze içinde oluşturulması, 

 CD ve basılı yayınların profesyonel şekilde oluşturulup satılması, 

 Eğitim etkinliklerinin ücretlendirilmesi, 

 Spor malzemeleri araç gereçlerinin satılması, 

 Forma, film, fotoğraf, hediyelik eşyaların üretilip satılması,  

 Müze ortamının sosyal etkinler için kiralanması, 

 Gösterim etkinliği düzenlenmesi, 

 Gösteri amaçlı spor organizasyonları yapılması, 

 Spor kulüpleri ile sponsorluk anlaşmaları yapılması, 

 Belediyenin süreklilik için bir fon ayırması ve tahsis etmesi, 

 Hatıra olarak kısbet’lerin satılması,  

 Eski kostüm ve üniformaların diktirilip satılması, 

 Hatıra para ve madalyon (olimpiyat şampiyonlarının madalyalarının koleksiyon 

oluşturabilecek şekilde seri halinde satılabilmesi)  

 Bazı eserlerin replikalarının müze shop ’ta satılması, 

 Her yıl farklı konularda çeşitli kitapların yayınlanıp satılması (çocuk kitapları gibi) 

 Rehberlik hizmetlerinin ücretli olması, 

 Gişe gelirleri, salon kirası, satış mağazaları (hediyelik eşyanın yanında teknolojik ve 

eğitime yönelik eşyaların, el sanatları reyonu) kafeterya,  

 Geçici sergilerin ücretli olması, 

 Konferans salonlarının kiraya açık olması, 

 Müze Shop olması,  
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 Aktivite katılım ücretleri, 

 Kampanya gelirleri, 

 Müze logolu ürünlerin üretilip satılması, 

 Yayıncılık faaliyeti, 

 Spor yazarlarının, sayfalarının ve programlarının destekleri alınabilir, 

 Belirli bir yaş grubunun altı ücretsiz, öğrencilere, yetişkinlere ve yabancılara ayrı bir 

tarife uygulanması. 

 

4.4 Müze için gerekli fonlar ve sponsorluklar nasıl sağlanabilir? Bunun 

sürekliliği sağlanmasında izlenecek strateji ve yöntemler neler olmalıdır? 

 

 Müzeye maddi destek sağlayabilecek potansiyel bağışçıların belirlenip sosyal ilişkilerin 

oluşturulup, desteklenmesi, 

 Kurumları müze hakkında bilgilendirip sponsorluk imkânlarının faydalarının 

anlatılması, 

 Müze Dostları ve Koruma Derneği adı altında önemli işadamlarının üye olmalarının 

sağlanması, 

 Çalıştay sonrasında özellikle mimarlar, inşaat mühendisleri, IT uzmanları, müzecilik 

uzmanları, sanat tarihi uzmanları, aydınlatma ile ilgili uzmanlar gibi profesyonellerin 

bir araya getirilip detaylı toplantı yapılması. Bu detay toplantının mutlaka projenin 

fiziki başlangıcından önce yapılıp olası maddi bir aksaklığın ve zararın önüne 

geçilebilmesi, 

 3 boyutlu web tasarımının yapılması ve tanıtımının etkin olarak sağlanması, 

 Güncellemenin öneminin bilinmesi, 

 Basılı materyalin de mutlaka destekleyici olarak hazırlanması, 

 Sempozyumlar, toplantılar ile güncelliğin devamının desteklenmesi, 

 Müze içinde spor kulüplerinin yarıştırılması 

 Sponsorluklarda, rekabet ve yarışma heyecanının yaşatılması 

 Sporla ilgili bilgi yarışmalarının yapılması, 

 Müze açılmadan önce geniş kapsamlı bir anket çalışmasının yapılması. Örneğin, 

okullarda  “spor müzesinden beklentilerinin, neler görmek istediklerinin” 

araştırılması, 
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 Eğitim (Ar-Ge) bölümleri ile iletişime geçilerek gruplar kurulması, 

 Bazı koleksiyonlar için (Çanakkale Seramik gibi) özel sponsorlarla irtibata geçilmesi 

 Outdoor fuar gibi etkinliklere ev sahipliği yapılması, 

 Spora destek verme geleneği olan şirketlerle ve spor kulüpleri ile sponsorluk 

görüşmeleri yapılması, 

 Sponsorların teşviki için sponsorların medyada yer alması, 

 Şirketlerin yaptığı bağışların yasal uygulamalarla vergiden düşülmesi, 

 Gençlik Spor Bakanlığı ile çalışmalar yapılıp piyango gibi faaliyetlerden kaynak 

aktarılması, 

 Müzedeki belirli bölümlere sponsorların adı verilip gelir sağlanması, 

 Spor malzemesi satan şirketlerden sponsorluk alınması, 

 Futbol, at yarışı gibi faaliyetlerden gelen gelirlerin belli bir yüzdesinin (örneğin; binde 

birinin) spor müzesine aktarılması, 

 Müsabaka biletlerinden kanunla rüsum kesilmesi, 

 Spora destek veren kurumlara stant açma imkânı verilmesi (Vodafone, Ülker gibi) 

 Açılacak sergilere marka isimlerinin verilmesi. Örneğin; Vodafone Şampiyon 

Güreşçiler sergisi gibi. 

 Müzenin, spor vakıflarıyla işbirliği içinde olması, 

 Teknik adam eğitimlerinin gerçekleştirilmesi için eğitim merkezinin yapılması, 

 Durumu kötü olan eski sporcuların yardımı için aracı olması, 

 Müzenin girişinde eski sporcuların büstleri olduğu şampiyonlar yolunun olması, 

 Spor kulüpleri ile sergileme işbirliği, lisanslı ürünlerin satılacağı satış noktalarının 

oluşturulması, 

 Müze kupası (futbol, basketbol, voleybol), 

 Gelir ve kültür seviyesi yüksek bireylerden oluşan kurucular kurulu / onur kurulu 

oluşturulması (Sabancı, Koç veya Eczacıbaşı gibi). 
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Grup Çalışması 1 –  
 
Koleksiyon Yönetimi 
 
Masa 1 
 

Spor Müzesinin temel amacı ve işlevleri neler olmalıdır? 

 Geçmişten günümüze insanın özgür uğraşı olarak; bilinçli olarak ortaya koyduğu 
anatomik yapısının gücünün aktarılmasını içen kanıtların görsel olarak sunulması 
eğitimi   

 Spor müzesinin temel amacı; geçmişten günümüze kalan tüm madalya, kupa, arşiv 
ve başarılı sporcuların materyallerini sergilemek. Geçmişten günümüze ışık tutmak 
olmalıdır. 

 Spor müzesinin amacı toplumun her kesimine sporu sevdirmek ve spor bilincini 
yerleştirmek olmalıdır.  
İşlevleri: 1- Küçük yaştaki çocuklara sporu sevdirmek ve spor bilincini oluşturmak. 
2- Görerek ve eğlenerek sporu öğrenmek 3- Milli bilinci oluşturmak 4- Yaşamda 
sporun yerini ortaya koymak 5- Tarihi süreçten günümüze sporun toplumdaki yerini 
ortaya koymak 6- Dışarlarda somut ve soyut sporsal aktivitelerin uygulama 
içeriklerini sağlanmak 

 Geçmişten günümüze kadar olan gelişmelerin sergilenmesi 

 Temel Amacı: Yaklaşık 14.000 yıllık bir geçmişe sahip olan Anadolu uygarlığının spor 
tarihini yansıtmalı İşlevi: Eski çağdan günümüze kadar Anadolu da yapılan sporun 
her yönünü yansıtmalı 

 Kültürel yapıyla sporun paralelliklerinin sunulması, toplumların sporda ulusal, 
uluslararası başarılı olmuş değerlerinin gelecek nesillere ulaştırılması  

 Tarihi süreçler içerisinde spor çeşitlerinin ve araçlarının belirlenip tanıtılması, 
sporun sosyal, ekonomik, dinsel ve ulusal birlik ve ulusal savunma alanlarında 
toplumlara yansıma biçimlerinin sunulması, sporun tarihsel süreç içerisinde 
geleneksel yapıdan modernleşme süreci içerisindeki serüvenlerinin belirlenmesi  

 Zengin Anadolu ve İstanbul spor tarihini yansıtmalıdır. Ziyaretçileri hem spor türleri 
konusunda bilgilendirmeli hem de interaktif uygulamalarla sporu teşvik etmeli. 

 Tarihsel gelişim içinde sporun akışı sunulmalıdır. 

 
Müze içeriği nasıl oluşturulmalıdır? 
 

 Müze içeriği İ.Ö.10000’den zamanımıza kadar somut kanıtlarla spor tanımının 
bilimsel verilerle anlatılması 

 Görsel ve eğitici malzemenin yanı sıra sporla ilgili her türlü obje sergilenmeli 

 Prehistorik, Antik ve Türk dönemlerinin içermesi. Özetle uygarlıkların bütünün 
oluşması 

 Müze içeriği geçmişten günümüze tüm spor tarihi ile belgelerle başarılarla dolu 
müzeyi ziyaret edenleri heyecanlandıracak istek uyandırması 
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 Müzenin içeriği bir toplumun yaşadığı yerin tarihi ile ilişkilendirilmelidir. Örneğin 
Anadolu da insanlık tarihine bakmamız gerekiyor ve tarihi süreçlerden bağımsız 
düşünmemiz gerekiyor. 

 Görsel objeli sesli 

 Spor branşlarına özgü (başarılar, oluşum vb.) 
Geleneksel spor dallarına özgü 
Spor yönetim biçimleri ve etkinlik kazanmış kişilere özgü 
Sporun toplumsal yaşam biçimlerindeki (din-siyasal-ekonomik-sosyal yaşam vb.) 
çeşitliliğine özgü 
Dünyadaki enlere göre 

 Müze içeriği (konsept) kronolojik olarak prehistorik dönemden başlayıp Yunan, 
Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet kadar spor türleri farklı başlıklar altında 
oluşturulmalıdır. 

 
Spor tarihin başlangıcı ve gelişimi Anadolu‘nun Prehistorik, Antik ve Türk dönemleri 
çerçevesinde nasıl yansıtılabilir? 
 

 Konu salt olarak Anadolu da kalmamalı siyah Afrika - Mısır - Mezopotamya - 
Anadolu - kıta Yunanistan kültürlerini de tarihsel süreç içinde anlatılmalı 

 Spor tarihinin başlangıcı 
a- Prehistorik çağ 
b- Yazılı tarih çağları 

-Eski çağ 
-Orta çağ 
-Yeni çağ 

c- Türkiye Cumhuriyeti Dönemi 

 Başlangıç olarak Avcılık - Toplayıcılıktan itibaren ele almak gerekir. Konuyu 
dönemsel olarak ele almamız gerekir.  

 Hipodrom (At Meydanı) ön plana çıkarılarak Roma , Bizans , Osmanlı Dönemleri 
yansıtılabilir. Zira Hipodrom, 3 imparatorluk devrinde de sporun merkezi olmuştur.  

 
Müze koleksiyonları hangi başlıklar altında gruplanabilir? 
 

 -Müze koleksiyonları 
-Somut örnekler 
-Somut olmayan örnekler 
Somut olanlar: Arkeolojik ve Antropolojik kazılarda elde edilen bulgular. Bu 
bulguların mulajlarının (birebir kopyalarının) yapılması, resimlerinin oluşturulması, 
günümüz kaynakları  

 Tarih Öncesi 
-Yazılı Tarih ( Mısır- Hitit- Troia )  
-İ.S. zaman (Roma- Bizans) 
-Selçuk 
-Osmanlı, Cumhuriyet 

 -Fotoğraf 
-Görsel Malzemeler 
-Çağlara Göre Nesnel Objeler 
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 Başlıklar 
1-Antik Dönem 
1a – spor türleri 
1b – spor malzemeleri 
2-Osmanlı 
2a – spor türleri 
2b-spor malzemeleri 
2c-meydanlar 
3-Modern çağ (Cumhuriyet) 

 -Spor ayrışmaları içinde  
-Tarihsel akış içinde 

 -Spor tarihi  
-Spor başarısı 
-Olimpiyat şampiyonu  
-Bilge bankası 

 -Olimpiyat başarıları 
-Tarihsel süreçteki geleneksel sporlar 
-Spor yönetimleri ve kurumsal oluşumlar 
-Spor araç ve gereçleri 
-Sporda tesisleşme 

 
Müze Koleksiyonlarının toplanması ve genişlemesi için eserler nerelerden, nasıl elde 
edilebilir? 
 

 Antropolojik ve arkeolojik kazıların araştırılması, bu kazılarda ele geçen eserlerin hangi 
müzelerde olduklarının tespiti 
Günümüzde ise kütüphaneler ve yaşayanlara ve özel ve resmi kuruluşlara başvurmak 
gerekir.  

 Müzelerden, şahıslardan, özel koleksiyonerlerden (satın alma veya süre anlaşmalı 
sergilenmeli) 

 Eski sporculardan, koleksiyonerlerden elde edilebilir. 

 -Özel koleksiyonlar 
-Devlet müzelerindeki eserlerin imitasyonları ( ülke + ülke dışı ) 
-Görsel ( fotoğraf )  
-Satın alma 

 Kişi ilişkilerinden, il müdürlüklerinden, özel koleksiyonlardan 

 -Osmanlı arşivi 
-Eski olimpiyat şampiyonları 
-Spor bakanlığı 
-Müzeler 

 Spor kulüpleri arşivleri, Kültür Bakanlığı Müzeleri, Kültür Sanat Kurumları, Özel 
Koleksiyonerlerle, Spor Arşivleri 

 Branşlara özgü detay çalışmalar (Örneğin; görüşte ayrı bir çalışma basketbolda ayrı bir 
çalışma şeklinde / her branşın kendi dinamikleriyle özel çalışmalar) 
Türk sporunda köklü spor kulüplerinin katkıları 
Belediyelerin arşiv ve çalışmalarının değerlendirilmesi 

 Başarılı eski milli sporcuların konu içine alınması ve şahsi koleksiyonlarının 
değerlendirilmesi 
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Grup Çalışması 1 –  
 
Koleksiyon Yönetimi 
 
Masa 2 
 

Spor Müzesi’nin temel amacı ve işlevleri neler olmalıdır? 

 Her şeyden önce evrensel olmalı. Yöntem: Evrensel 

 Evrensel spor kavramının ele alınarak eğitim odaklı aktiviteleri kapsayan bir müze 
kapsamında düşünülmesi 

 Sporun kavram öncesi ve sonrası 

 Sporun Tanımı: Evrensel, coğrafi, olimpik, amatör-profesyonel. Başlangıç noktası 
Yunanistan Homeros Oyunlarının sonu 

 Bilgilendirme, örnekleme, teşvik, yenilik 

 Tanımı yapılmalı. Bilgilendirme, örneklendirme ve uygulama olmalı 

 Sporun evrensel evrensel kaygıları giderici şekilde olması, evrensel olması, beden, 
ruh, cinsiyet, topografik ayrım 

 Dünyanın tamamına yakınını ilgilendirilmeli 

 Müze ilkesi olarak ki kıta fikri genel olarak da doğu ve batı farklılıklarının 
sentezlenmesi  

 Seksiyonlar arası geçişe imkân sağlamalı 

 
Müze içeriği nasıl olmalıdır? 
 

 Geleneksel ve modern karşılaştırılması yapılması (ilk Yunan sporcuları - 
Anadolu’daki temsilciler) Birinci hedef kitle çocuklar ve gençler 

 Kronolojik, tematik ve eğitim kriterlerinin ele alınması 

 
Spor tarihinin başlangıcı ve gelişimi Anadolu’nun Prehistorik, Antik ve Türk dönemleri 
çerçevesinde nasıl yansıtılabilir? 
 

 Sporun tanımı yapılmalı, antik kaynaklar, oyun, yarışma, eğitim, bireysel sporlar, 
dönemlere göre spor aktiviteleri  

 Spor tarihinin başlangıcı spor kavramının ortaya çıktığı an itibari ile sıfır noktası 
kabul edilerek öncesi ve sonrasının ele alınması  

 Spor, savaş için ortaya çıkmıştır.  

 Spor tarihini yansıtmak üzere maket, canlandırma, nesne teşhiri yer alabilir. 
Canlandırmalar 3D tekniğinde ya da animasyon olarak yapılabilir. 

 Evrensel spor kavramı kapsamında Türkiye coğrafyasında spor konusu yansıtılmalı 
 Sporun tanımı ortaya konulmalı 
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Müze koleksiyonları hangi başlıklar altında toplanabilir? 
 

 Koleksiyonun nesne odaklı olmayıp kavram odaklı eğitim amaçlı bir kurguya göre 
oluşturulması 

 İnsanlığın var oluşundan beri var olan bir spor olan okçuluk, sporcu donanımları 
sporcunun fiziki yapısı spor teknolojisi… Her tema kendi kronolojisini oluşturur.  

 Bireysel Spor - Takım Sporu - Kamusal Spor 

 Eserlerin kendi içinde sıralanması, ilgili dönemler kendine has özellikleri ve 
tanımları önce kendi içinde sonra modern sporla yansıtılmalı 

 
Müze koleksiyonlarının toplanması ve genişlemesi için eserler nerelerden, nasıl elde 
edilebilir? 
 

 Özel koleksiyonlardan, müzelerden, şahıs bağışlarından 

 Müze kabul görsün isteniyorsa eserlerin toplanma süreci önemli  

 Spor kavramının öncesini içeren bir seksiyon yaratılması 

 Spor etimolojisine bakabilmek 

 

 

Grup Çalışması 1 –  
 
Koleksiyon Yönetimi 
 
Masa 3 
 

 
Spor Müzesi temel amacı ve işlevleri neler olmalıdır? 
 

 Türk spor tarihi açısından bakıldığında temel amaçlardan biri hayatın zorluklarının 
nasıl eğlenceye ve yarışa, mücadeleye dönüştürüldüğünün kavratılması olabilir. 
Buna yönetil çalışma yönetilebilir. 

 Selçuklu döneminden başlayarak cumhuriyet dönemine kadar (günümüze kadar) 
geçen süreci kapsayarak spor tarihimizi her yönüyle anlatan yaşayan bir müze 
olmalı. Her yaştan, her kesime hitap eden bir müze olmalı. 

 İstanbul’da yapılacak spor müzesinin dünyadaki diğer örneklerinden farklı olarak 
modern spor etkinliklerinin sergilendiği kısımların dışında tarihi spor dallarına ve 
eserlerine ağırlık vermesi yerinde olur. Tarihi sporumuz olan okçuluk, güreş, cirit, 
çevgen sporlarının hem tarihi, hem de replikaları ile animasyon ve canlandırma 
bölümleri köklü spor geçmişimiz günümüz insanına aktarılmalı. Uygulama 
salonlarıyla mümkün olan sporlardan tanıtım yapmaları sağlanmalıdır. Bu yolla spor 
bilinci aşılanan gençlerimiz spor aktivitesine yönelmesi sağlanmalıdır. 

 Tarih & Gelişim; Prehistorik avcılık, alet ve silahları orijinalleri müzede sergilenmeli, 
replikaları için yapım atölyeleri oluşturulmalıdır. 
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 İlerlerken kaza yapmamak için tarih bir dikiz aynası gibi düşünülmelidir. 

 Müze koleksiyonu genişletilmelidir. (Replika çalışmalar, deneysel arkeolojik tarih 
çalışmaları) 

 Bu mücadelenin sportif aktiflere dönüşümü görsellerle ve yazılı materyallerle 
yansıtılabilir. 

 Atalardan emanetlere sahip çıkmak 
Yaşadığımız çağların tanıklarını gelecek kuşaklara iletmek  
Geçmişine sahip çıkan geleceğinden endişe etmez. 

 Tarih dikiz aynası gibi düşünülüp, müze önümüzü görmemize yardımcı olacak 
şekilde tasarlanmalı 

 Seyirdir et koşusu canlandırılması (Atletizm Bölümünde) ilgi çekici olacaktır. 

 İnteraktif uygulamalar ve gösteri merkezli sergi (Askeri Müze Mektebi gibi) 

 Spor Merkezinin temel amacı, Anadolu’da yaşamış ya da yaşamaya devam eden 
tüm kültürlerin spora ilişkin somut ya da somut olmayan kültürel mirasının ortaya 
çıkartılması, tarihsel zaman koridoru içerisinde kendine ait galerilerde bir araya 
getirilerek gelecek nesiller için koruma altına alınması ve böylece spor olgusunun 
tüm gelişim aşamalarının ve boyutlarının yeniden izlenebilmesi 

 
Müze içeriği nasıl olmalıdır? 
 

 Bütün spor dallarındaki müze belgeleri kayıt altına alınmalı ve uzmanlar seçilmeli 
Bütün spor dallar ayrı ayrı ama aynı çatı altında buluşturulmalı 
Koleksiyonların toplanması satın almakla olur. 

 Geçmiş tarihten günümüze doğru yol alacak şekilde sıralanabilir. 

 Türk spor tarihinin başlangıcının yansıtılması, bir tarih adamı odası kurularak 
burada antik dönemlerden günümüze uzanan süreç içerisinde Türklerin meşgul 
oldukları spor etkinliklerinin resimli veya maket, çizgi animasyon yöntemleriyle 
kronolojik bir dökümü sunulabilir bu sunumda söz konusu sporların birbirleriyle 
ilişkileri evrimsel bir çerçeve içerisinde yansıtılabilir. 

 -Görsel olduğu kadar işitsel bir müze olmalı 
-Sesli anlatım 
-Üç boyutlu, interaktif uygulamalara yer verilebilir. 

 Spor yayıncılığı bölümü de olmalıdır. 

 -Her bir spor dalının bulunduğu kısımlarda, o sporun tarihi kısımlarının yapılması, o 
kısımlarda bir müzede elde edilen tarihi materyallerin sergilenmesi 
-Müzelerden elde edilmeyen ziyaretçilerin elleriyle dokunup kırabilecekleri 
rekonstrüksiyonlarının ustalara yaptırılması 
-Bu aletlerin nasıl kullanıldığıyla ilgili filmlerin hazırlanması 
-Bu spor aletlerinin kullanılarak ziyaretçilere gösteri yapılması 
-Ziyaretçilerin bu sporları yapması için gerekli alanların hazırlanması  
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Spor tarihinin başlangıcı ve gelişimi Anadolu’nun Prehistorik, Antik ve Türk dönemleri 
çerçevesinde nasıl yansıtılabilir? 
 

 Türkiye’de yayınlana ilk spor kitabı olan Sultan Abdülhamit’in cambaz başısı Rıza 
Efendi’nin yazdığı (1896) spor kitabı ve ilk spor haberi (Kara Ahmet Dünya 
Şampiyonu oldu.) ; Fransızca İstanbul’da yayınlanan servet gazetesi referans 
alınabilir.  

 Okçuluk gibi tarihsel derinliği olan spor aletlerinin özellikle Rus bilim adamlarının 
yardımı alınarak ok uçları, ıslık aparatları ve farklı işlevlerdeki oklarla yayların ve 
silahların rekonstrüksiyonlarının yapılanması 

 Her spor dalı tematik olarak değerlendirilmeli. Selçuklu devri kaynaklarında geçen 
avcılık, çevgen, cirit, at yarışı, okçuluk, mızrak atma, gülle fırlatma, halka kapma, 
güreş, aşık oyunu, satranç, tavla, tepük gibi sporların temsil edildiği başlıklar 
olabilir. Her başlık için bir köşe, galeri ya da koridor oluşturulmalıdır. 
Buralarda spor aletlerinin, sporcuların ve müsabakaların zihinde canlanmasını 
sağlayacak resimler, animeler, çiniler, çeşitli malzemelerden yapılan heykeller, tarih 
dönemlerinden kalma kalıntıların maketlerin ya da yeniden üretimleri 
sergilenebilir. Her galeriden orada sergilenen spor öğelerinin canlanması 
sağlanabilir. 

 Selçuklu ordusunda pehlivanların, hüner sahiplerinin, ata binenlerin marifetlerini 
sergilemeleri (güreş, halka, ata binme, mızrak oyunu vb.) ayrı bir tema olarak 
değerlendirilebilir. Her galeride orada sergilenen spor öğelerinin ziyaretçinin 
zihninde canlanmasını sağlayacak bir müzik / ses yayını yapılabilir. 

 
Müze koleksiyonları hangi başlıklar altında toplanabilir? 
 

 Antik sporlar, Ata sporları, Çağdaş sporlar 

 Spor branşlarının alfabetik sıraya göre sergilenmesi ve her spor branşının tarihi 
birimleri de içinde barındırması 

 Spor müzesinin eserleri, kispet, mayo, eşofman, resim, gülle, ok, kitap, olimpiyat 
şampiyonlarımızın fotoğrafları, ayakkabıları olabilir. 

 
Müze koleksiyonlarının toplanması ve genişlemesi için eserler nerelerden, nasıl elde 
edilebilir? 
 

 
 Eski dönemleri aktarmak isteyen bir spor sergisi için eserlerin temini değil üretimi 

yapılması gerekir. Sanat tarihçilerine, plastik sanatçılarına, ressamlara, nakkaşlara 
vb. müracaat edilerek sergilenmek istenen eserlerin üretiminin yapılması gerekir. 
Eski dönemlere ait sporların evrimleşmiş modern benzerlerinden ilham alınarak 
bunlar arasında paralellik de kurulabilir.  
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Grup Çalışması 1 –  
 
Koleksiyon Yönetimi 
 
Masa 4 
 

Spor müzesinin temel amacı ve işlevleri neler olmalıdır? 

 Kent müzesi içinde olması gereklidir. Sosyal olgularla ele alınmalıdır. 

 Ülkenin spor geçmişini ve birikimini yansıtmalı 
Öğretici ve eğitici olmalıdır. 

 Eğlendirmek, bilgilendirmek, katılım sağlamak 

 Sporun önemi vurgulanmalı, geliştirilmeli ve spor tarihini yansıtmalı 

 Spor kültürü ve geleneğinin yansıtılması ile birlikte spor eğitimi de verilmektedir. 

 Müzeler geçmişimizi yaşatan varlıklardır. 

 Spor ve sporculara ait tüm yazılı, basılı ve üç boyutlu objelere toparlayıcı ve 
toparlayıcı olmalıdır. 

 Spor konusunda farkındalık yaratmalı, gençleri ve çocukları spora yönlendirmeli 

 Obje odaklı değil insan merkezli olmalı 

 Geleneksel sporlarımızı tanıtıcı olmalı 

 Araştırma, inceleme, envanter bölümü kurmak, kütüphanesi olmalı 

 -Kültürel mirası yansıtmalı 
-Kütüphane 
-Arşiv 

Müze içeriği nasıl oluşturulmalıdır? 

 Müzenin obje ve eser sergilenmesinin dışında, 
1- Araştırma merkezi, 
2- Konferans salonu, 
3- Sinema ve tiyatro alanları 
4- Yeme- içme ve dinlenme alanları 
5- Spor yapılabilir alanları olmalıdır. 

 1-Ülkemizin spor geçmişini yansıtan tüm obje ve bilgilerin yer aldığı bir içeriği 
olmalıdır. 
2- Arkeolojik, etnografik ve günümüz objelerinden oluşan bir içerik olmalıdır. 
3- Objeler ve eserler, tüm müze kurum ve kuruluşlar ile özel koleksiyonlardan 
temin edilebilir. 

 Sporu geniş halk kitlelerine tanıtmayı ve sevdirmeyi amaçlamalı. Sergilemekle 
birlikte ziyaretçileri spora dâhil etmelidir. 

 Antik ve mazide kalan sporlara ait derecelerin belirtilen tarihi işaretlerinin tespit 
edilip korunması 
Spor tarihinde kişilerin yapmış olduğu spor dalları ele alınmalı, bu müzeye motor 
sporları dâhil olmamalıdır. 

 Toplumsal değerleri yaşatıcı olmalı (çalışma- dürüstlük- iyi davranış…) 



Spor Müzesi Çalıştayı  Sapanca, 30 Kasım - 1 Aralık 2013  

43 
 

 Spor etiğine uygun insan merkezli olmalı. 

 Tarihsel süreçler ve olaylar 
İnteraktif faaliyetler 
Spora dönük sosyal faaliyet alanları 
Konferans salonu olmalıdır. 

 Müzede yer verilecek spor dalları belirlenmeli ve bu spor dallarının çıkışına dair 
tarihçesine yer verilmeli. Bunlara paralel olarak ülkemizdeki ortaya çıkış ve gelişimi 
anlatılmalıdır. 

 Ferdi sporlar 
Takım sporları 
Aletli sporlar 
Atlı sporlar 
Su sporları 
Atıcılık 

 İnsanları bilgilendirsin, sağlık konusunda bilinçlendirsin, vücut kitle index’i versin, 
insanları harekete yönlendirsin. 

 Tarihsel süreçler; 
-Prehistorik 
-Bizans 
-Selçuklu 
-Osmanlı 
-Cumhuriyet 

Spor tarihinin başlangıcı ve gelişimi Anadolu’nun prehistorik, antik ve Türk dönemleri 
çerçevesinde nasıl yansıtılabilir? 

 Anadolu’nun tarih öncesinden başlayarak günümüze kadar kronolojik olarak 
getirilmeli 

 Materyal toplamak için mevcut yayın organları  
Türkiye amatör spor kulüpleri konfederasyonu kaydı ile amatör spor kulüplerinden 

Müze koleksiyonları hangi başlıklar altında gruplanabilir? 

 Arkeolojik, etnografik ve modern spor objelerinden oluşmalı ve bu başlıklar altında 
gruplanmalı 

 
Müze koleksiyonlarının toplanması ve genişlemesi için eserler nerelerden, nasıl elde 
edilebilir? 
 

 Spor malzemesinin evrimi / gelişimi 

 Çocuk oyunları 

 Devletin tüm kurum ve kuruluşlarından 
Müzelerden  
Özel Koleksiyonlar 
Yurt dışı taranmalı (çok özel ve önemli objeler için) 

 Tüm spor dallarıyla ilgili kitapçıklar hazırlanmalı. Yayın kuruluşu olmalı 
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Grup Çalışması 1 –  
 
Koleksiyon Yönetimi 
 
Masa 5 
 

Spor müzesinin temel amacı ve işlevleri neler olmalıdır? 

 Bölgesel olmalı. Anadolu ve Trakya için eğitim - teşvik sağlanmalı 

 Ülkenin ve kentin spor tarihini arşivlemeli, sergilemeli ve yansıtmalı 

 Eğitmeli ve belgelemeli 

 Ulusal ve uluslararası spor branşlarını özendirmeli. İlgi ve merak arttırmalı 

 Salt gezilecek yer olmamalı, çalışmalarda fayda sağlayabilmeli 

 İnsan odaklı ve interaktif bir müze olmalı 

 Tüm kitleye hitap edebilmelidir. 

 Çağlara ait dönemler için Spor Müzesi, Kent Müzesi, Ulusal Müze olmalı. 

 Geçmişi ve geleceği yansıtabilmeli 

 Kütüphane, madalya, fotoğraf, her türlü elemanlar olmalı 

 Spor tarihi uzmanlarının belirleyeceği antik dönemleri de kapsayan sergileme 
olmalıdır. 

Müze içeriği nasıl oluşturulmalıdır? 

 Sürekli komite 

 İlgili spor federasyonunun, yaşayan sporcuların, spor kulüplerinin desteği 
alınmalıdır.   

 Devlet kurumları, özel spor kurumları, kişisel arşivler, mahalli idareler, aileler 

 Sergileme, bilgilendirme, tarihi anlatan materyaller kullanılabilir.  

 Başarı öykü replikleri, heykel replikleri, madalya ve kupalar. Ayrıca kütüphane, kafe, 
satış 

 Çağlar itibariyle özellikler, ahlak, çalışkanlık, tablolar ve canlandırmalar olarak 
yansıtılmalı. 

 İlk çağdan günümüze kadar yapılan tüm sporların orijinalleri veya yansımaları 
bulunmalı. 

 Teknolojik imkânlar kullanılarak panoramik yapıda oluşturulmalıdır. 

Spor tarihinin başlangıcı ve gelişimi Anadolu’nun prehistorik, antik ve Türk dönemleri 
çerçevesinde nasıl yansıtılabilir? 

 Anadolu’daki antik spor stadyumlarının Miniatürk örneği maketlerine yer 
verilebilir.  

 Sergileme 3 boyutlu olmalı ve açık alanlarda görsel işitsel efektler eklenmelidir. 
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 Belgesellerle desteklenmelidir. 

 Kültür bakanlığı ile anlaşma yapılarak ödünç eserler animasyonlarla sergilenmelidir. 

Müze koleksiyonları hangi başlıklar altında gruplanabilir? 

 Cumhuriyet, Osmanlı, Selçuklu, Antik Dönem başlıklarında gruplanabilir. 

 Antik Dönem, Osmanlı Dönemi, Yakın Tarih (1900-2013), Günümüz ve İstanbul Spor 
Tarihi 

 Tarihi Spor Belgeleri, Osmanlıca Spor Kitapları, Spor Organizasyonlarının 
Materyalleri 

 Branşlara göre kronolojik sıralanmalı 

 Geçmiş, Bugün, Gelecek. Dünya insanlık tarihi spor bölümleri 

 Antikçağ, orta Asya, Osmanlı, Cumhuriyet 

 Müzenin fiziki olanaklarına göre Çağlara ve Devletlere göre gruplandırılmalı 

 Prehistorik, antik, Cumhuriyet, yakınçağ, güncel 

 Modern ve gelenekçi spor dalları şeklinde gruplanmalı 

Müze koleksiyonlarının toplanması ve genişlemesi için eserler nerelerden, nasıl elde 
edilebilir? 

 Bağışlar ve spor kulüpleri 

 Komiteler oluşturulup eski sporculara ve takımlarına ziyaretler yapılabilir. 

 Gençlik ve Spor Bakanlığı, spor federasyonlar, spor kulüpleri, yaşayan spor 
adamları, vefat edenlerin aileleri 

 Gençlik ve spor müdürlüklerinden, yerel yöneticilerden, koleksiyonerlerden, spor 
yazarlarından  

 Devlet müzelerinden ödünç alınabilir. Özel kurumlar, kişisel arşivler, sporcu aileleri, 
yerel yönetimlerden temin edilebilir. 

 Komite kurulmalı, alan çalışması ve duyuru, basın yayın organları ile temas 
kurulmalı 

 
Grup Çalışması 1 –  
 
Koleksiyon Yönetimi 
 
Masa 6 
 

Spor Müzesinin Temel Amacı ve İşlevleri Neler Olmalıdır? 

 Dinamik-gelişen 

 -Eğitici 
-Bilinç verici 
-Geliştirici 
-Araştırıcı 
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 -Spor tarihini anlatmak 
-Spor bilinci oluşturmak 
-Gençleri ve yetişkinleri spora yöneltmek 
-Boş zamanları değerlendirmek 
-Eğlence 
-Sosyalleşme 
-Spor dokümanlarına ulaşım 

 Dinamik, kolay anlaşılabilir olmalı. Geliştirici ve geniş kapsamlı bilgi ve görsel 
materyallere sahip olmalı 

 -Eğitim 
-Sporu sevdirmek 
-Hafıza oluşturmak 

 Sporun sadece ilgili, izleyici ve sadece profesyonellerle sınırlı değil, tüm insanlardan 
yaşamın her evresinde ki ana etkinlik olduğu algısını, bilincini oluşturmak 

Müze İçeriği Nasıl Oluşturulmalıdır? 

 Tarihsel, sistematik bir sıra izlenmeli 

 Geniş kapsamlı bir yelpaze içinde olması 

 -Bütün paydaşlarla bir araya gelerek 
-Danışma kurulu oluşturarak 

 Mevcut tüm spor kuruluşlarıyla temin kuruluşlar arasında arşiv taraması yapılmalı 

Spor Tarihini Başlangıcı ve Gelişimi Anadolu’nun Prehistorik, Antik ve Türk Dönemleri 
Çerçevesinde Nasıl Yansıtılabilir? 

 Anadolu ile sınırlı kalmamalı. Bu kültür bölgesini kapsamalı veya bu kültür bölgesini 
kapsaması amaç edinilmeli 

 Tarihsel bölümler ayrı ayrı salonlarda sergilenmeli 

 -Canlandırma film 
-Galeriler 

 Üniversitelerin ilgili birimlerinden (arkeoloji, sanat tarihi, tarih, müzecilik) komite 
oluşturulması 

Müze Koleksiyonları Hangi Başlıklar Altında Gruplanabilir? 

 Tarihsel spor disiplinleri ayrı ayrı sergilenmeli 

 Bir spor sınıflandırılması uyarınca gruplandırmalar yapılabilir. 

 -Dönemler göre 
-Branşlara göre 

 -Geleneksel sporlarımız 
-Madalya kazanmış sporcularımız 
-Spor tarihimiz 
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 -Ulusal sporlar 
-Antik sporlar 
-Modern sporlar 

 Üç başlık düşünülebilir; 
-Kronolojik 
-Branşlar 
-İstanbul, ulusal, uluslararası 

 
Müze Koleksiyonlarının Toplanması ve Genişlemesi İçin Eserler Nerelerden, Nasıl Elde 
Edilir? 
 

 Her spor dalı için bir araştırma, saptama, değerlendirme ve toplama grubu 
oluşturulmalıdır. Kendi yöntemini kendisi belirlemelidir. 

 -Eski sporcularımızdan 
- Kulüplerden 
-Federasyonlardan 
-Sporculardan 
-Medyadan 
-Koleksiyonlardan 

 -Bağış 
-Satın alma 
-Replika imal etme 

 TMOK, kulüplerden aslı kendilerinde kalmak üzere kopyaları kullanılabilir. 
 
Grup Çalışması 1 –  
 
Koleksiyon Yönetimi 
 
Masa 7 
 

Spor Müzesinin Temel Amacı ve İşlevleri Neler Olmalıdır? 

 Eğitim, özellikle sosyal öğrenme, yaparak, yaşayarak, öğrenmeye katkıda bulunur, 
-Kültür değişimi 
-Tanıtım 
-Farkındalık yaratmak 
-Oyun 

 Spor basınında çıkmış olan karikatür, fotoğraf ve resimlerle sergilenmesi. Spora hit 
olmuş kişilerin balmumumu heykelleri, kullandığı giysi ve eşyaları, 
müsabakalarından canlı görüntüler 

 Her stantda sergilenen objeyle ilgili canlı görüntü verilmesi 

 Eğitim, tanıtım, tarihsel süreçler, organizasyonlar, milli sporlar, geleneksel spor 
faaliyetleri, Anadolu medeniyetleri spor kütüphane hizmetleri toplantı ve 
konferansların verilmesi 

 Spor araç ve gereçlerinin teknolojik gelişimi 
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 Spor kültürünün aşılanması, spor branşlarının tanıtımı, uygulama alanlarının 
hazırlanması 

 -Sporun sosyalleşmesi 
-Spor eğitimi (her yaş grubu için) 

 -Eğitim, sosyalleşme, interaktif müze kullanımı 
-Eğlence 
-Tanıtım 
-Ülkeler arası iletişim ve irtibat 

 -Spor kültürünün yerleştirilmesi 

 Genç nesillerin spor konusunda eğitim ve bilgilendirilmesinin sağlanması 

 Sürekli sergilerle ilgiyi canlı tutmak 

 Yer ve mekân seçimi çok önemli. Her spor branşını özüne uygun bir şekilde 
tanıtılmasına özen gösterilmeli. Kırkpınar güreşi tarihsel gelişiminin 
anlamlandırılması  

Müze İçeriği Nasıl Oluşturulmalı? 

 -Tarihsel süreçler 
-Teknolojik gelişimler 
-Organizasyonlar 
-Anadolu uygarlıkları spor alanları 

 Spor müzesi sadece spor tarihi müzesi olmamalı 

 İnteraktif yöntemlerle gençlerin spora özendirilmesi adına eğlenceli alanlar 
yaratılması 

 Olimpiyat oyunları için ayrı bir bölüm oluşturulması 

 Türkiye’nin olimpiyat adaylık sürecine ilişkin bölüm olmalı 

 Çocukların spor yapacakları ve spora yönelecekleri alanların yaratılması 

 Müze içeriği 
-Tarihsel süreç 
-İnteraktif bölümler 
-Kütüphane 
-Eğitim salonları 
-Olimpiyatla ilgili ayrı bölüm olmalı 
-Kalıcı ve geçici sergiler 

 Anadolu’nun derin tarihlerini kapsayan bir müze olmalı. Sporlar sınıflandırılabilir. 
Teknoloji iyi kullanılmalı 

 -Spor kütüphanesi 
-Spor tarihi 
-Anadolu da her yerde bulunan bütün uygarlıklardan materyaller toplanmalı 

 Animasyonlar hazırlanabilir. 

 Çizgi filmler, Müze draması 

 Müze açık alanında sportif etkinlik mekânları oluşturulmalı 

 -Suni su parkurları 
-Spor branşları - simülasyon uygulamaları  
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 Drama, eğitim, spor bilimleri, uzman istihdamının okullarla işbirliği halinde 
eğitimleri 

 Spor aktiviteleri için alanlar 

 Spor tesislerinin öbekli modellenerek maketlenebilir. Müze açık veya açık alanında 
sergilenebilir. 

 Sportif amaçlı bazı hikâyeler, çizgi filmler 
-Yapboz oyunları 
-Okul öncesi için oyun bölümleri 
-Müzelerde spor branşları için ayrı yerler dizayn edilmeli 

 Orta Asya ve Anadolu coğrafyasında tarihte yapılan Türklere ilişkin sporlar 
tanıtılmalı 

 Bu başlık altında geleneksel sporlar örneklenmeli 

Spor Tarihini Başlangıcı ve Gelişimi Anadolu’nun Prehistorik, Antik ve Türk Dönemleri 
Çerçevesinde Nasıl Yansıtılabilir? 

 Anadolu’da mevcut müzelerden spor konulu heykel, kabartma, mozaik eserlerin 
envanteri istenebilir. İmitasyon, kopyalama yapılarak müzeye kazandırılabilir. 

 Değişik müzelerdeki eserler sergilenebilir. 

 Oyunlaştırma 

 Anadolu medeniyetleri, Ege uygarlıkları, Hitit, Urartu, Roma, Bizans ve benzeri spor 
oyun alanları ve oyunların modellenerek anlatılması 

 İstanbul’un spor tarihi ve kültürüne ilişkin ayrı bir bölüm veya galeriler 
düzenlenmeli 

Müze Koleksiyonları Hangi Başlıklar Altında Gruplanabilir? 

 Spor tarihi aktif sporlar, olimpik oyunlar, geleneksel sporlar ayrıca sunulmalı 

 Spor branşlarının tarihsel gelişimi anlatılabilir. 

 Spor branşının değişik ülkelerdeki örnekleri görselleriyle sunulabilir. 

 Bir spor dalının tarihsel bile olsa ilk halinden deneyimleyerek günümüze dönüşmüş 
halini deneyimlemek 

 Bütün spor branşlarının tarihsel gelişiminin yanı sıra gençlerimize tanıtımına önem 
verilmeli 

 -Çağlar galerisi 
-Olimpiyatlar 
-Güncel ve popüler sporlar 
-Bunun dışında çeşitli bir spor dalına dair tüm tarihsel süreci anlatan bölümler 

 Müzenin öncülüğünde Türkiye spor tarihine ilişkin bir Hall of Fame (Ünlüler Geçidi) 
yaratılabilir. Müzenin oluşturacağı bir seçici kurul Hall of Fame’e girecek spor 
adamlarını seçebilir. 
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Müze Koleksiyonlarının Toplanması ve Genişlemesi İçin Eserler Nerelerden, Nasıl Elde 
Edilir? 
 

 Müze koleksiyonlarının toplanması için teşvik yönetmeliği olabilir. 

 Eser toplamalı 
-Sahaflar 
-Kişiler 
-Diğer müzeler 
-Kişilerin gönüllü materyal getirmesi için yasal düzenleme 

 Federasyon, TMOK, Sporcu, Medya yöntemi 

 Alan uzmanlarının teşekkül edecek eser değerlendirme kurulu oluşturulmalıdır. 

 Müze araştırmasını yapacak bir kurulun belirlenmesi gerekiyor. Koleksiyonları seçici 
bir kurul oluşturulması gerekiyor. 

 
Grup Çalışması 1 –  
 
Koleksiyon Yönetimi 
 
Masa 9 
 

Spor Müzesinin Temel Amacı ve İşlevleri Neler Olmalıdır? 

 Kurumsal yapıları, kulüpleri, sivil toplum örgütlerini, özgeçmişlerine müzede yer 
verilmeli. Pul koleksiyonları gibi geçmiş iz bırakan alanları dile getiren koleksiyonları 
zenginleştirmek 

 Her müzeden beklenen kültürel ve tarihsel özellikleriyle birlikte yaşayan, eğiten, 
sergileyen, eğlendiren, canlı bir müze olmalıdır. Katar örnekleri 

 Spor kültürünün tarihsel gelişimini yansıtan nitelikte olmalıdır. 

 İnsan yaşamında sporun yerini anlama ve yaşam tarzı olarak sporu belirlemek 

 Spor tarihini yansıtmalı 
-Spora teşvik etmek 
-Spor mirasını korumak 
-Spor kültürüne dair tüm unsurları sunmak 
-Spor için iletişim platformu işlevi görmek 
-Spor seven toplum oluşmasına katkı sunmak 

 Spor müzesinin amacı; hem yerel hem evrensel spor değerlerini yansıtan ve 
gelecek spor yaşantısı için bir yapılanma içermeli 

 Sağlıklı yaşam için sporu aktif olarak uygulamaya hazırlamak 

 -Muhafaza 
-Katılım 
-Eğitim 

Amaç; sporun gittikçe ticarileşen dünyamızda kültürel boyutunu ortaya koyabilmek, tarih 
ve mirası korumayarak gelecek kuşaklara aktarmak 



Spor Müzesi Çalıştayı  Sapanca, 30 Kasım - 1 Aralık 2013  

51 
 

 Kolay ulaşılabilir olmalıdır. İşlevi, Anadolu topraklarında spor varlığını ortaya 
çıkartıp bunu gelecek kuşaklara taşımalıdır. 

 -Eğitim 
-Arşivleme 
-Sergileme 

 Müze geçmiş ile gelecek arasında ilişki kurmalı 

 Kitaplık mutlaka olmalıdır. İnsanları eğlendirecek aktiviteler (örneğin; ok atmak) 
olmalıdır. 

Müze İçeriği Nasıl Oluşturulmalıdır? 

 Türk sporunun değerli sporcularından bazılarının balmumu heykelleri örneğin; 
Naim Süleymanoğlu’nun halteri kaldırması 

 Araştırmalardan sporla ilgili insanlardan bilgiler, yaşam hikâyelerini ve araştırmaya 
dayalı değişen sergiler 

 İçerikte spor tarihimizin kahramanlarına ait somut eşyalar sergilenmelidir. Somut 
filmler, fotoğraflar olmalıdır. 

 İnsanlara Türk spor tarihi hakkında görsel, işitsel, soyut, somut, temalar müzenin 
içerisinde yer almalıdır. 

 Yastık altında kalmış, kuşaktan kuşağa aktarılmış kupalar madalyalar, fotoğraflar 
elde edilmelidir. 

 Müze içeriği insanlara göre etkileşimli olarak değişmeli, sabit kalmamalıdır. 

 Soyut ve somut objeler dönemsel olarak yer almalıdır. 
-Özgün doküman 
-Dijital doküman 

 Spor ve oyunların tarihsel kökenlerine gelişimine göre, bireyselden takım sporlarına 
doğru 

 Müze içeriği çok amaçlı olup günün koşullarına hitap edecek şekilde oluşturulmalı. 
Bütün çağları kapsamalı. Spor dışında da hizmet alanları bulundurmak 

 Spor ve eğlence kültürü ile ilgili tüm alanları kapsayacak bir biçimde donatılması 

 -Kitaplık 
 -Videotek 
 -İstatistik bölümü 

 Spor malzemeleri teknolojik gelişimi sergileyen objeler, tarihsel başarı anıları 
(Rekor kırılan cirit, gülle) forması, topu ayakkabısı gibi 

 Müze çeşitli yöntemlerle temin edeceği içeriği konu olarak sınıflandırmanın 
ardından her bir konu kendi içinde tarih akışında verilebilir. 

 Fatih’ten hareketle ünlü devlet adamlarının sporla ilgili varsa tarihi sözleri de 
konabilir. Ünlü sporcularımızın kısa hayat hikâyesi de konulabilir. 

 
Spor Tarihini Başlangıcı ve Gelişimi Anadolu’nun Prehistorik, Antik ve Türk Dönemleri 
Çerçevesinde Nasıl Yansıtılabilir? 
 

 Balmumu heykel bölümü 

 Dâhil edici olmalı. Bütün sportif etkinlikler, cinsiyet, dil ve din farkı gözetmeksizin 
yansıtılması 
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 Dijital teknoloji kullanarak etkinlik alanları oluşturmak 

 Bu alanlarla ilgili uzmanlardan yararlanarak ilişki kurulmalı 

 Özellikle görsel canlandırmalar, bulunan belge ve nesnelerle ya da tarihsel 
dönemlerde iz bırakan sporla ilgili olayların yeniden canlandırılması 

 2.Beyazıt’ın Amasya’dan İstanbul’a getirttiği güreşçilere verilen yemeğin belgesi 
var. Bu gibi dokümanlarda kullanılmalı 

 Okmeydanı’nın öncesinde Edirne’de, Bursa’ da,  arazilerin, güreş tekkelerinin 
Anadolu’nun her tarafında kurulduğu işlenmeli 

 Anadolu tarihi Bizans’a kadar küçükte olsa teminlerle, varsa kalıntılarla işlenmeli. 
Osmanlı spor tarihi genişçe yer almalı 

 -Antik 
-Selçuklu 
-Osmanlı 
-Cumhuriyet ve Olimpiyat dönemi 
-Evrensel 

 Anadolu’da var olmuş bütün medeniyetlere yer verilmesi 

Müze Koleksiyonları Hangi Başlıklar Altında Gruplanabilir? 

 Koleksiyon yönetimi tarihimizde Bizans öncesi, Bizans Osmanlı ve Cumhuriyet 
dönemi şeklinde başlıklarla ele alınabilir. 

 Futbol ayrı bir başlık istiyor. Güreş ve okçulukta öyle. Atletizm ve halter gibi diğer 
branşlar belki tek çatı altında toplanabilir. 

 -Çocuk oyunları 
-Geleneksel Türk sporları 

 -Tarihsel 
-Spor dalları 
-Kadın ve spor 
-Spor düzeyi 

 Dönemsel ve sporların başarılı örnekleri kullanılmalı 

 Koleksiyonlar 
-Kütüphane (yazılı) 
-Nesneler 
-Görsel bellek 
-Tarihsel dönemler 
-Uygarlıklar 

 -Spor yapan kadınlar 
-Olimpiyatlar 
-Spor ve sağlık 
-Selçuklu dönemi 
-Osmanlı dönemi 
-Bizans/Roma dönemi 
-Rekorlar 

 Bir araştırma merkezi kurmak. Kapsayıcılığı çok önemli.  Popüler sporlarla (futbol), 
sınırlı tutmamalı. Tarihsel öneme sahip isimler, olaylar gün ışığına çıkarılabilmeli 



Spor Müzesi Çalıştayı  Sapanca, 30 Kasım - 1 Aralık 2013  

53 
 

 -Dönemsel sergiler 
-En önemlisi objeleri temin edebilmek değil, onu sosyal ve kültürel bağlamda 
sergileyebilmek önemli 
-Kiralama ve ödünç alma yoluyla koleksiyon kazandırabilmek 

 -Bireysel şampiyonlar galerisi 
-Final ve kupa galerisi 
-Olimpiyat galerisi gibi kişisel objelerle birlikte kütüphanelerin özel müzeleri ile 
işbirliği yapılmalı. Agresif bir anlayışla sürekli izleyen, gözleyen, seçen, temin eden 
alanlar 

 -Osmanlıca spor gazeteleri (Taranıp dijital ortamda tercümesi ile birlikte) 
-Spor gazeteciliği basını 

Müze koleksiyonlarının toplanması ve genişlemesi için eserler nerelerden, nasıl elde 
edilebilir? 

 -Kamusal ve özel arşivlerden 
-Spor kulüpleri 
-Literatür ve sözlü tarihle ani motif eserler oluşturabilir. 

 Tüm kişi ve kurumlardan istenmeli 

 -Müzelerden 
-Kütüphanelerden 
-Sporcu ve yöneticilerden 
-Yabancı kaynaklardan 

 Basın bildiri duyurusu yoluyla bağış için çağrıda bulunmak. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ile işbirliği ile diğer müze bünyelerinde bulunan eserleri temin etme 
yoluna gitmek 

 Film ve belgesel çekimi yoluyla müzede koleksiyon oluşturmak, interaktif uygulama 
için çeşitli makineler temin etmek, heykeller yapmak, mumyalama/canlandırma 
yapmak 

 

 

 

Grup Çalışması 1 –  
 
Koleksiyon Yönetimi 
 
Masa 10 
 

Spor Müzesinin Temel Amacı ve İşlevleri Neler Olmalıdır? 

 Çok önemli şampiyonlarımız için bir köşe oluşturulabilmesi 

 Temel amacı; genç kuşaklara sporu sevdirmek 

 Temel amacı; sporun gelişmesine katkı sağlamak ve sporu sevdirmek 

 Geçmiş başarıları gelecek nesillere aktarmak 
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 Temel amaç; öncelikle Türk milletinin ve Türk coğrafyasını spor bilgisinin bir 
hafızaya alınmasıdır. 

 Spor müzesinin amaçlarından birisi de spor tarihinin gelişiminin kademe kademe 
yeni nesillere tanıtılması 

 Temel amaç; geçmişten günümüze süregelen spor kültürünün nesilden nesile 
aktarılması. Ülke tanıtımında ve pazarlama faaliyetlerinde etkin konuma 
getirilmesi. İçerik; ulusal ve uluslararası başarıların madalya, kupa vs. ödüllerin yanı 
sıra sosyal bir alan olarak halkın beğenisine sunulmalı. 

Müze İçeriği Nasıl Oluşturulmalıdır? 

 Kitaplık mutlaka olmalıdır. 

 İnsanları eğlendirecek spor aktiviteleri   

 Spor tarihi gözden geçirilmeli. Tarihten gelen tüm birikimler (resim, yazı, sporcu 
öyküleri vs.) derlenmelidir. 

 Müze kapsamlı olacağından branşlara göre ayrılmalıdır. 

 Koleksiyonların tespitinin yapılabilmesi, tespiti yapılan koleksiyon sahipleriyle 
protokol yapılarak benzerlerinin yaptırılabilmesi. 

 Müzenin cazibe merkezi haline getirilebilmesi 
-Çocuk oyun alanlarının yapılabilmesi 
-Spor alanlarının oluşturulabilmesi 
-Film ve müzik bölümlerinin yapılabilmesi 

 Ayrıcı Türkiye’de yapılan büyük spor organizasyonları, spor merkezleri, konferans 
salonu, kütüphane, müze satış merkezi ve kafeterya bölümlerini de içermelidir. 

 İçerik için önce mekân hazırlanmalı ve bağlı olarak her branştan yapılan dereceler, 
o dereceler yapılırken kullanılan malzemeler, resimler, eşyalar sergilenecek şekilde 
içeriğe dâhil edilmeli 

 Müze içeriğinde öncelikle ülke spor faaliyetleri İstanbul’a özgü olacağına karar 
verilmeli 

 Müze etrafında minyatür spor alanları, dinlenme, beslenme gibi yerlere ihtiyaç 
olabilir. 

 Bir müzenin ilgi çekici olması öncelikler mimari yapısının çok özel olmasından 
geçmesi 

 Takım sporları müzesi açılsın. 

 Bireysel sporların müzesi açılsın. 

 Müzede şampiyon sporcuların mumyalanan heykelleri konulmalı (mesela Metin 
Oktay’ın vole atarken bir mum heykeli gibi) 

 Müzenin ismi de çok önemli. Direkt spor müzesi değil de spor olimpik müzesi gibi 
bir isim verilerek daha ilgi çekici hale getirilmeli 

 
Spor Tarihini Başlangıcı ve Gelişimi Anadolu’nun Prehistorik, Antik ve Türk Dönemleri 
Çerçevesinde Nasıl Yansıtılabilir? 
 

 Kimliğimiz ve bizim yaşadığımız coğrafya dikkate alınarak bu süreçte spor 
hareketleri ve başarıları değerlendirilmeli 
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 Dönemlerine göre ayrılarak sergilenmeli 

 Elimizdeki materyallere göre sergilenmesi sağlanmalıdır.  

 Bağışçılarla irtibata geçilerek vefat eden sporcuların kişisel eşyalarının müzeye 
bağışlanması sağlanmalıdır. 

 Malzemeler; Prehistorik, Antik ve Türk Dönemleri sırasına göre toparlanmalıdır. 

 
Müze Koleksiyonları Hangi Başlıklar Altında Gruplanabilir? 
 

 Osmanlı İmparatorluğu öncesi dönem eserleri kendi içinde gruplandırılmalıdır. 

 Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi temel başlıklarında gruplandırılmalı, yıllara göre 
detaylandırılmalıdır. 

 Hayatta olan ünlü sporcuların orijinal ses ve görüntülerinin öz geçmişleriyle 
beraber sergilenmesi 

 Türkiye’ de yapılmakta olan bütün amatör sporlardan en fazla ve en devamlı (40-50 
yıl) (Günde 3-6 saat) seyirciye en fazla sporcuya, en fazla organizasyona sahip 
oluşunun (10-15 dakika) görüntülü duruma getirilmesi 

 Çocuklara müze gezisinin bitiminde onları ilgilendiren ve yönlendiren etkileyici 
çocuklarla ilgili kısa süreli spor görüntüsü 

 Değişik fiziksel engelleri olanların sporla yaşamlarını nasıl renkli ve güçlü 
yaptıklarını kısa bir görüntüyle anlatılması 

 Branşlara, kulüplere ve şampiyonların derecelerine göre gruplanabilir. 

 Federasyon isimlerine göre gruplanabilir. 

 
Müze koleksiyonlarının toplanması ve genişlemesi için eserler nerelerden, nasıl elde 
edilebilir? 
 

 Kişilerin özel arşivlerinden elde edilmelidir. 

 -Şampiyonlardan veya ailelerinden  
-Spor kulüplerinden  
-Spor yazarlarından 
-İlgili kamu kurumlarından alınması kararlaştırılan eserlerin sahipleri ile bir protokol 
yapılabilmesi ve örneği yaptırılarak alınabilmeli. 

 Spor Bakanlığı desteği ile spor kulüplerinden gönüllülerden uluslararası çevrelerden 
vs. 

 -Madalya, kupa vb. ödüller 
-Çok başarılı sporcular için köşe yaptırılması 

 Bilgiler ve görüntüler yağlı güreş yapan belediyelerden ve uzun süreli yağlı güreş 
seyircisi olan kaynak kişilerden toplanabilir. 
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Grup Çalışması 2 –  
 
Sergileme ve Tasarım 
 
Masa 1 
 

 
Müze İstanbul’da nerede olmalıdır? Müze için önerilen alanın ve yakın çevresinin 
özellikleri neler olmalıdır? 
 

 Ulaşımı kolay, diğer müze ve kültürel alanlar ile bir arada olacak, Haliç olmalı. 

 Kültürel aktivitelerin merkezinde olmalı 

 Haliç-Sütlüce, kültürel bir bütünlük oluşturması 

 Haliç bölgesi ve çevresi 

 Haliç kıyılarında diğer kültürel oluşumlarla birleşim içinde olmalıdır. 

 Ulaşımı kolay diğer binalarla bütünlük sağlayacak bir mimariye sahip olmalı 

 Antik Hipodroma (Sultanahmet) olmalı. 

 
Müze nasıl bir mimariye sahip olmalıdır? İç ve dış mekânlarda neler yer almalıdır? 
 

 Müze mimarisi Hipodromu yansıtmalı ve San Marco Kilisesi ’ne götürülen At 
Figürleri de yer almalı 

 Geleneksel Türk (Osmanlı Mimarisinden esinlenerek modern bir dizayn olmalı. 
Çevresinde çeşitli sporların yapıldığı alanlar olmalı 

 Müze post-modern olmalı 

 Geleneksel mimariye sahip olmalı 

 Geleneksel Osmanlı mimarisinden modern mimariye geçişli bir yapı olabilir. 
Yapılacak bina mimarisinde spor ve olimpiyatları andıran belirli figürler binanın 
temel mimarisinde olmalı ve spor kimliği imajı verilmeli 

 Modern ve geleneksel motifleri içeren bir mimariyle yapılmalı 

 Modern bir mimariye sahip olmalı. Geçmişten günümüze yansıtmalı. Spor amacı 
olan olimpiyatı temsil etmeli 

 
Müzede sergilemeye yönelik interaktif uygulamalara ne şekilde yer verilmelidir? 
 

 QR Code ve Augmented Reality uygulamaları olmalı 

 Görseller kısa ve anlaşılır olmalı 
-İngilizcesi mutlaka olmalı 
-Kaya üstü resimlerin mulajı yapılmalı 

 Canlandırmalar yapılmalı 

 Dokunmatik, görsel malzemeler,3 boyutlu mulajlar yapılmalı 

 Üç boyutlu canlandırmalar dokunmatik 
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 Gezginlerin kolayca katılabilmelerini sağlayan dallar. Örneğin; çocuklara masa tenis, 
okçuluk 

 Her türlü teknik gereç 

 
Müzede geleneksel Türk sporlarını deneyimlemek, spor uygulamalarını yansıtmak için 
açık alan nasıl olmalıdır? 
 

 Açık alanlarda drama çalışmaları yapılmalı 

 Açık alanlarda mutlaka drama çalışmaları yapılmalı 

 Drama etkinlikleri yapılmalı üç boyutlu olmalı 

 Atış sporlarını (okçuluk, labut, hışt )deneyimlemek için dikdörtgen alanlar  

 Cirit oyununun simgesel olarak betimlenmesi (soyut olarak).Okçuluk ve 
nişangâhların tasvir edilmesi 

 Geleneksel Türk sporlarının alanlarının müze kampüsünde 1/1 olamıyorsa bile 
minyatüre edilerek açık alanlarda gösterilmeli ve spor dallarıyla ilgili materyaller 
sergilenmeli müzeye gelenler tarafından da uygulama yapılabilme olanakları 
yapılmalı 

 

 

Grup Çalışması 2 –  
 
Sergileme ve Tasarım 
 
Masa 2 
 

 
Müze İstanbul’da nerede olmalıdır? Müze içi önerilen alanın ve yakın çevresinin 
özellikleri neler olmalıdır?  
 

 Ulaşılabilirlik kriterleri dikkate alınarak kullanıcıların ulaşım imkânın fazla olacağı bir 
yer seçilmelidir. Yakın çevresinde müze fonksiyonunu destekleyen işlevler ve 
fonksiyonlar bulunabilir. 

 Otopark olmalı 

 Her kademeden ziyaretçinin kolayca erişebileceği noktada ve fiziksel özellikleri 
yeterli büyüklükte bir alan üzerinde inşa edilmeli veya mekânlar müze yapımına 
uygun bir şekilde düzenlenmelidir. 

 Müze önerilen alanlar içinde kolay ulaşılabilen bir noktada olmalı. Önerilen 
alanlardan mezarlık bölgesindeki alanlar olmamalı. Özellikle hedef kitle 
düşünülerek hareket edilmeli 

 Kolay ulaşılabilir olmalı, çevresinde spor tesisleri ve geniş bir yeşil alan olmalı. 
Santral İstanbul çevresinde yer uygun olabilir. 

 Rekreasyon alanlarına yakın doğa ile iç içe, açık ve kapalı alanların mevsimsel 
şartlar göz önünde bulundurularak uygulama yapılmalıdır. Seçilen mekânlar ulaşım 
ve mekan açısından sıkıntılıdır. 

 Dünya Spor Müzesi örneklerine mutlaka bakılmalı, deneyimler analiz edilmeli  
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 İstanbul’un ulaşım aksları dikkate alınmalı. Spor mekânlarına yakın olmalı. 
Mezarlıklara yakın olmamalı 

 Şehrin Avrupa yakası yerine Anadolu yakası, Çekmeköy düşünülebilir.  

Müze nasıl bir mimariye sahip olmalıdır? İç ve dış mekânlarda neler yer almalıdır? 

 Spor kavramı kinetik bir kavram olduğu için bu özelliği yansıtan bir mimariye sahip 
olması gerekir. 

 Özgün olmalı ( Hem mimari hem içerdiği görsel malzeme açısından ) 

 Kültürel alt yapıya uygun olmalı 

 Rahat gezilebilir geniş ve ışıklı mekânlarla özel vitrin ve köşelerle planlanmış olmalı 

 Otopark sorunu ve engelliler için merdiven sorunu olmamalı 

 Müze içinde dinlenmek için bank sandalye vs. olmalı 

 Mimar, müze çalışanları ile ortak çalışmalı 

 Müze içeriğinin mimariyi belirlemesi öncelikli gelmelidir. 

 Yarışma ile mimari belirlenebilir. 

 Müze koleksiyonunu kapsayacak nitelik ve işlevsellikte olmalı 

 Çevresinin sportif etkinliklerine olanak yaratacak biçimde kurgulanması gerekir. 

 Müzenin yeri taşıyacağı işleve göre seçilmeli 

 Müzenin koleksiyonun gelecek içinde biriktirmeye açık olup olmaması 

 Spor konusunda sergileme konseptine uygun bir mekân seçilmesi 

Müzede sergilemeye yönelik interaktif uygulamalara ne şekilde yer verilmelidir? 

 Yaş gruplarına göre ve tematik tarzda oluşturularak görsel efektleri güçlü film veya 
kısa deneyimsel uygulamalara yer verilmesi 

 Müzede özellikle tarihe geçecek spor müsabakalarının en önemli anlarının 
interaktif olarak canlandırılmalı 

 Ekranlar oluşturulmalı. Ziyaretçilerin aylık yaşayabilecekleri deneyimleyecekleri 
performans alanlarının oluşturulması (görme - dokunma - dinleme) 

 Spontanlıktan uzak dönemsel aktivitelerin düzenlenmesi 

 Konu bağlamında malzeme ve izleyici ilişkisi dikkate alınacak çocuklar başta olmak 
üzere engelliler için de deneyime açık interaktif uygulamalar olması 

 Gelen ziyaretçinin bizzat seçtiği sporun bir uygulayıcısı olarak interaktif 
uygulamaları kullanılabilmesi 

 En son teknolojiden kaçınmamak, 3D animasyonlar, ziyaretçilerin bizzat katılımını 
sağlayacak etkinlikler gerekli. (Örneğin Çorum Müzesi’nde atlı arabayla 
ziyaretçilerin şehri dolaşmasına imkan sağlayan simülasyon)  
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Müzede geleneksel Türk sporlarını deneyimlemek, spor uygulamalarını yansıtmak için 
alan nasıl olmalıdır? 
 

 Geleneksel veya öncelikli spor disiplinleri için deneyimsel parkurların oluşturulması 

 Uzmanlar ve teknik elemanların görüşü alınarak ‘hands -on’ uygulama alanı 
kriterleri doğrultusunda oluşturulmalı 

 Müze yönetimi kendisi mekâna uygun açık hava turnuvaları yapabilir. Örneğin;  
matrak turnuvası 

 Simülasyon bir teknik olarak kullanılabilir. Özellikle atlı sporlar için 

 Güvenlik ve uygulama alanları geniş, açık alanlar, kışın izlenebilirlik, dinlenme 
alanları olmalı. Geleneksel sporlara gereken önem verilmeli 

 Belli dönemlerde belli konularda yarışmalar gösteriler yapılabilir. (Örneğin: 
Okçuluk, güreş, koşu günleri tertiplenebilir.) Uygun spora göre açık alanda yapılan 
gösteriler yapılması. Alan önceden profesyonelce hazırlanmalı 

 

Grup Çalışması 2 –  
 
Sergileme ve Tasarım 
 
Masa 3 
 

Müze İstanbul’da nerede olmalıdır? Müze içi önerilen alanın ve yakın çevresinin 
özellikleri neler olmalıdır? 

 Okmeydanı, Cemal Kamacı Spor Salonun olduğu yere yapılmalı, imar planı 
değiştirilerek menzil taşlarının olduğu yerlere mini parklar düzenlenmeli.  50 adet 
menzilden 1 adet de olsa geniş bir cadde olarak düzenlenmeli ve ortasında yeşil bir 
alan oluşturularak senede bir defa da olsa menzil yarışları yapılmalı. Tıpkı Kırk 
pınardaki gibi menzil atışlarını devam ettirmek gereklidir. 

 Birinci alternatif olarak Miniatürk ve Koç Müzesi yakınlarında. İkinci alternatif 
olarak Sinan Erdem Spor Kompleksi yakınlarında olabilir. Ziyaretçi yoğunluğu 
açısından ulaşım akslarına uygun bir yer  

 Kolay ulaşılabilir reaktif boş zamanları değerlendirme amacına da hizmet edilebilir. 

 Yabancı ziyaretçiler açısından mekânın konaklama bölgelerine uzaklığı, turistlik gezi 
programları 

 
Müze nasıl bir mimariye sahip olmalıdır? İç ve dış mekânlarda neler yer almalıdır?  

 

 Müzenin mimari yapısı, burada sergilenen unsurlarla bütünlük arz etmeli. Dış 
mekânda heykeller, yollar, duvarlar, işlemeler vb. unsurlarla müzenin ruhu dışarıya 
aktarılmalı; iç mekânda ise, her galeri ya da serginin burada sergilenen unsurlarla 
ilişkilendirilebilecek bir düzenlemeye tabi tutulmalıdır. Örneğin; çevgen oyunun ya 
da at yarışlarının veya ok atma sporunun sergileneceği galeriler çevgen alanı, yarış 
pisti ve ok atma mekânı gibi organize edilebilir. 
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 Müze binası genişleme imkânına sahip olmalıdır.  
-Geçmişten günümüze şampiyonlar galerisi için mumya alanları 
-Dış mekân geniş bir arkeopark görünümünde olabilir. 
-Müze konu alanının gereklerine uygun inşa edilmiş iç ve dış mekâna sahip olmalı 

 Spor kütüphanesi, oyun ve kurallar, antrenman, biyomekanik ve kinezyoloji, diyet, 
masaj 

 Dış mekânda, müzede içerikte oluşacak galerilerin başlıklarını anlatacak büstler 
oluşturulabilir (Aslanlı yol gibi, okçuluk tarihi için çekilmiş bir yay büstü, peykler) 

 
Müzede sergilemeye yönelik İnteraktif uygulamalara ne şekilde yer verilmelidir? 
 

 Galerilerin giriş kısımlarında ya da düzenlenecek interaktif uygulamalar salonunda 
sergilenen sporlarla ilgili animasyonların izlenebileceği ekranlar bulunabilir. 

 Hedef kitlenin ihtiyaçları gözetilerek uzman kadro ve eğitime öncelik verilmeli 

 Müze sergi objelerinin etiketlenmesi, envanter bilgisi 

 
Müzede geleneksel Türk Sporlarını deneyimlemek, spor uygulamalarını yansıtmak için 
açık alan nasıl olmalıdır? 
 

 Geleneksel Türk sporlarının doğası gereği açık alanlar geniş ve büyük olmalıdır. 

 
Grup Çalışması 2 –  
 
Sergileme ve Tasarım 
 
Masa 4 
 

 
Müze İstanbul’da nerede olmalıdır? Müze için önerilen alanın ve yakın çevresinin 
özellikleri neler olmalıdır? 
 

 Müzenin eskiden beri o günün sporlarının yapıldığı Kâğıthane’de yapılmalı 
Yer olarak tarihi eski yıkık Çağlayan Askeri Kışlasının arazisi 

 -Ulaşımı kolay olmalı 
-Tarihi yarımadaya yakın olmalı. Bu, yerli ve yabancı turistlerin kolay ulaşmasını 
sağlar 
-Planlanan müze sistemlerinin gerçekleştirilebileceği kadar büyük alan olmalı 

 -Büyük alanı olmalıdır. 
-Ulaşımı kolay olmalıdır. 
-Merkeze yakın olmalıdır. 
-Tarihi bölge olmalıdır. 

 -Müze büyük bir spor kompleksiyle beraber düşünülmeli 
-Futbol, voleybol sahaları, golf sahası, buz pisti, yüzme havuzları, koşu alanları,  
motor sporları yapılabilecek alanlar olmalı 
-Olimpiyat oyunlarına da ev sahipliği yapabilmeli 
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Müze nasıl bir mimariye sahip olmalıdır? İç ve dış mekânlarda neler yer almalıdır? 
 

 Müzede yer alması gereken fonksiyonlar: 
-Arşiv ve kütüphane 
-Lokantalar 
-Sinema salonları 
-Konferans salonları 
-Spor alanları 
-Oyun alanları 

 Nasıl bir mimari: 
-Eskiyle yeninin birleşimi olmalı 
-Farklı dönem, Selçuklu, Osmanlı mimarilerini yansıtmalı 
-Bizans mimarisinden esintiler olmalı 

 Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden esintiler yer almalı 

 Modern çizgiler taşıyan ve alanında yetkin firmalar tarafından çizilen bir proje 
olmalı. Doğaya ve çevresine saygılı olmalı 

 Dış görünüşü açısından İstanbul’un ve özellikle yapıldığı alanın mimari karakterine 
uyumlu olmalıdır. 

 Tarihi bölge dışında yapılacaksa, yine İstanbul’un Türk mimari geleneğine uygun bir 
dış mimariye sahip olmalıdır. 

 İç mekânlar ihtiyaca göre planlanmalıdır. Bina kompleksinin içinde sergileme 
salonları, sinema, tiyatro, kütüphane, restoran, satış mağazaları, araştırma merkezi, 
eser depoları ve sportif aktivite alanları olmalıdır. 

 
Müzede sergilemeye yönelik interaktif uygulamalara ne şekilde yer verilmelidir? 
 

 İnteraktif uygulamaları, müzeyi eğlence merkezine çevirecek fazlalıkta 
kullanmamak gerekir. 

 Farklı dalların başarılı sporcularının müsabaka görüntüleri izlenebilmeli 

 
Müzede geleneksel Türk sporlarını deneyimlemek, spor uygulamalarını yansıtmak için 
açık alan nasıl olmalıdır? 

 

 Hem profesyonel uygulamaların örnek ve gösterileri yapılmalı, hem de 
ziyaretçilerin uygulama yapması sağlanmalıdır. 

 Müzenin konumlanacağı alan boyutlarının uygun olması durumunda özellikle 
güreş, cirit, okçuluk gibi spor dallarının uygulamalarının yapıldığı açık ve kapalı 
alanlar olmalıdır. 
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Grup Çalışması 2 –  
 
Sergileme ve Tasarım 
 
Masa 5 
 

 
Müze İstanbul’da nerede olmalıdır? Müze için önerilen alanın ve yakın çevresinin 
özellikleri neler olmalıdır? 
 

 Ulaşımı kolay, spor komplekslerinin yakınında olmalı 

 Haliç kıyısında, İkitelli, Olimpiyat köyü 

 Deniz kenarı çok geniş bir konumda, çok büyük bir meydanda, geniş coğrafi alanda 
olacak. 

 Okmeydanı tarihi dokusu ve kolay ulaşım 

 Kültür - spor komplekslerinin bulunduğu, ulaşımı kolay ve cazibe merkezi tur yolları 
üzerinde olmalı 

 Ulaşımı kolay, alanın ve çevrenin fizibilitesi uygun olmalı, tarihi dokuya yakın olmalı 

 Ulaşım açısından odak bir nokta ve merkezi bir alan olmalı 

 Haliçte turistik ve ulaşım açısından ulaşılabilir. 

 Sinan Erdem Spor Salonu arkası 

 Dolgu alanları spor ve kültür alanları olarak düşünülüyor, insanların yoğun olarak 
geleceği, ortamın çok uygun olacağı değerlendirilebilir. 

Müze nasıl bir mimariye sahip olmalıdır? İç ve dış mekânlarda neler yer almalıdır? 

 Müzenin kurulacağı yere göre mimari düşünülebilir. 

 Yapının içinde ve dışında sporu yansıtan ögeler, figürler olmalı ve yapı gel bana 
demeli, çekici olmalı 

 Düz, kat olmayan bir mimari, sporla ilgili her şey 

 Rekreasyon alanlarını da kucaklayan bir kompleks içinde olmalıdır. 

 Modern Türkiye’yi temsil eden modern, estetik dış görünüm. Temsil ettiği biçim 
doku da yansıtılmalı 

 Modern aynı zamanda coğrafi koşulları ve kültürü ortaya çıkaracak bir yapı olmalı, 
spor adına her şey olmalı 

 Spor aktiviteleri, alışveriş, kütüphane, konferans bölümleri ile sergi alanları ve spor 
türlerine ait yapılar 

 Kolay ulaşılabilir, insanları çeken, bahçe ve dış alanlarının insanların yaşam alanı 
olması, modern mimari, az kat 

 Özel diyebileceğimiz spor sembolleri (logo) ile bütünleşmiş, çok katlı olmayan, 
sosyal donatıları olan (park ve rekreasyon) bir proje 
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Müzede sergilemeye yönelik interaktif uygulamalar ne şekilde yer verilmelidir? 

 Bilgilendirici 

 Dijital ortam (görsel, işitsel), kioks, laser, hologram 

 Dijital ortam sağlayabiliriz, geçmişten günümüze olan sportif olaylar vb. 

 Tiyatral sergileme 

 Kapalı alanlarda dijital görüntü, açık alanlarda görsel uygulamalar 

 Dijital ortamda hazırlanan sunum ve tanıtımlar, animasyon, ilgili spor branşlarında 
deneyimler 

 Ziyaretçilere tadımlık pist, minder eskrim türü sporları yapabilecekleri üniteler 
oluşturulabilir. 

 Hologramlarla spor olayları canlandırılabilir, film odası olmalı, tarihi maçlar, sporlar, 
arşivleri izleme programları, dijital kütüphane 

Müzede geleneksel Türk sporlarını deneyimlemek, spor uygulamalarını yansıtmak için 

açık alan nasıl olmalıdır? 

 Yeterince büyük otopark rekreasyon alanı, dijital oyunlarla desteklenmeli, 
deneyimleme 

 Ulaşılabilir bir mekân olmalı 

 
Grup Çalışması 2 –  
 
Sergileme ve Tasarım 
 
Masa 6 

 
 
Müze İstanbul’da nerede olmalıdır? Müze için önerilen alanın ve yakın çevresinin 
özellikleri neler olmalıdır? 
 

 İstanbul’un spor etkinliklerine yakını sporseverlerin alışkın olduğu yerler arasından 
seçilmelidir. 

 Yeşil ve temiz çevre içinde olmalı ve ulaşım kolay olmalıdır. 

 Ulaşılabilir, kapalı alan dışında açık alana da sahip olmalı ve suya yakın olmalı 

 Sinan Erdem bölgesinde, Eyüp Seçilmiş tarihi bir değeri olduğundan elverişli 
müzecilere sormak gerek. Çok geniş bir açık alana ihtiyaç var. 

 Kolay ulaşılabilir eski İstanbul 

 Merkezi bir yer (Sinan Erdem’in olması) 

 Ulaşım kolay, bilindik park yeri 

 Geniş ve genişleyebilir bir alanı olması gerek 
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Müze nasıl bir mimariye sahip olmalıdır? İç ve dış mekânlarda neler yer almalıdır? 
 

 Türk ve sportif motifler içermeli. Özellikle dış mekânlar sportif etkinlikler için 
kullanılabilmeli. İç mekânlar eğitim çalışmalarına uygun olmalı 

 İstanbul’a yakışan simge niteliğinde bir yapı olmalı 

 Müzenin içi dışında mimarisinin de görülmeye değer olması gerek 

 Dışında spor aktivitelerinin deneyimleneceği alanlar olmalı 

 Antrepo düşünülmeli 

 İşlev ve ergonomi gözetmeli 

 
Müzede sergilemeye yönelik interaktif uygulamalar ne şekilde yer verilmelidir? 
 

 Çeşitli spor dalları rekorlarının örneğin; yüksek atlama çıtası sergilenmeli. Çeşitli 
spor dallarının dijital ve simülasyon uygulamalarının yapılması gibi 

 Açık alanların yapılacak olan spor dallarının rahatça uygulanacak değerde olmalı 

 
Müzede geleneksel Türk sporlarını deneyimlemek, spor uygulamalarını yansıtmak için 
açık alan nasıl olmalıdır? 
 

 Simülasyon alanları yaratılmalı 

 

 

Grup Çalışması 2 –  
 
Sergileme ve Tasarım 
 
Masa 7 
 

 
Müze İstanbul’da nerede olmalıdır? Müze için önerilen alanın ve yakın çevresinin 
özellikleri neler olmalıdır? 
 

 Ulaşım kolaylığı olan, çevresinde yoğun yerleşim olmayan yerde olası uygun olur. 

 Haydarpaşa Garının müzeleştirilmesi 

 Ulaşımı kolay, genişleme imkânı çok olmamalı 

 Mekan doğal çevreyi korumalı, ekolojik hassasiyet gösterilmeli 

 TMMOB ve diğer Sivil Toplum Örgütlerinin görüşleri alınmalı 

 Toplumsal hareketlilik ve bölgede yaşayanların düşünceleri alınmalı 

 İstanbul olimpiyat planlamaları içinde yer almalı; Ataköy, Karaköy, Belgrad Ormanı, 
Haydarpaşa, Olimpiyat Park 
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 İstanbul Olimpiyat oyunları hazırlama komitesi görüşü alınmalı 

 Bir spor tesisine yakın olması açısından, Haydarpaşa veya yeni İnönü Stadının 
arkasındaki Gazhane arazisi olabilir. 

 Doğal dengeyi tehdit etmeyen, meslek disiplinlerinin ortak aklı olmalıdır. (olimpiyat 
yerleşkelerinde olabilir.) 

 Haydarpaşa Limanport, Maçka’daki eski Spor A.Ş. binası, Poligonun yeri (İstinye) 
olabilir. 

Müze nasıl bir mimariye sahip olmalıdır? İç ve dış mekânlarda neler yer almalıdır? 

 Simgesel bir yapı olmalı, dünya çapında marka olacak bir yapı olmalı, dışı sade 
olmalı 

 Konferans salonu, satış mağazaları, mini golf, pony atlar, su sporlarının yapılacağı 
alanlar, teknoloji ile hareketli oyunlar olmalı 

 Çizgileri, dinamizmi, hareketi yansıtan görünümde bir bina olmalıdır. 

 Yarışma ile mimar belirlenmeli, özgün bir örnek olmalı, iç mekânda sergi alanları, 
kütüphane, dış mekânda açık hava etkinlikleri yapılabilmeli (tırmanma duvarı, 
simülasyonlar, heykeller, çocuklar için spor alanları olmalı) 

 Dünya spor müzeleri gezilerek iyi ve kötü örneklerden yararlanılmalı 

 Sportif özellikleri taşımalı 

 “Hall of Fame” uygulamasında yer alacak eski önemli sporcuların balmumu 
heykelleri bilgilendirmelerle sergilenebilir. 

Müzede sergilemeye yönelik interaktif uygulamalar ne şekilde yer verilmelidir? 

 Kütüphane akademisyenlere de hizmet vermeli, hitap etmeli 

 Medyaya ayrılacak özel bölümde spor tarihimizin önemli anlarını hatırlatacak yazılı, 
görsel ve işitsel materyallerin sergilenmesi; gazete küpürleri,  radyo ve TV yayınları 

 Film arşivi oluşturulmalı; animasyonlar, çizgi filmler, eğitim teknolojileri 

Müzede geleneksel Türk sporlarını deneyimlemek, spor uygulamalarını yansıtmak için 

açık alan nasıl olmalıdır? 

 Yağlı, karakucak, kucak, aba, şalvar, tatar güreşleri ile ilgili açık alanlar en az bir 
futbol sahası büyüklüğünde olmalıdır. 

 Modern spor branşlarının (atletizm gibi) dünya rekorlarına ilişkin görsel 
materyallerin açık alanlarda sergilenmesi, ayrıca spor araçlarının (halter, çekiç, 
gülle, uzun atlama, yüksek atlama vb.) gerçek örneklerinin ziyaretçiler tarafından 
dokunarak tecrübe edilmesinin sağlanması 

 Ulaşımı kolay, spor komplekslerinin yakınında olmalı 

 Haliç kıyısında, İkitelli, olimpiyat köyü 

 Deniz kenarı çok geniş bir konumda, çok büyük bir meydanda, geniş coğrafi alanda 
olacak 

 Okmeydanı tarihi dokusu ve kolay ulaşım 
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 Kültür-spor komplekslerinin bulunduğu, ulaşımı kolay ve cazibe merkezi tur yolları 
üzerinde olmalı 

 Ulaşımı kolay, alanın ve çevrenin fizibilitesi uygun olmalı, tarihi dokuya yakın olmalı 

 Ulaşım açısından odak bir nokta ve merkezi bir alan olmalı 

 Haliçte turistik ve ulaşım açısından ulaşılabilir. 

 Sinan Erdem Spor Salonu arkası 

 Dolgu alanları spor ve kültür alanları olarak düşünülüyor, insanların yoğun olarak 
geleceği, ortamın çok uygun olacağı değerlendirilebilir. 

Müze nasıl bir mimariye sahip olmalıdır? İç ve dış mekânlarda neler yer almalıdır? 

 Müzenin kurulacağı yere göre mimari düşünülebilir. 

 Yapının içinde ve dışında sporu yansıtan ögeler, figürler olmalı ve yapı gel bana 
demeli, çekici olmalı 

 Düz, kat olmayan bir mimari, sporla ilgili her şey 

 Rekreasyon alanlarını da kucaklayan bir kompleks içinde olmalıdır. 

 Modern Türkiye’yi temsil eden modern, estetik dış görünüm. Temsil ettiği biçim 
doku da yansıtılmalı 

 Spor aktiviteleri, alışveriş, kütüphane, konferans bölümleri ile sergi alanları ve spor 
türlerine ait yapılar 

 Kolay ulaşılabilir, insanları çeken, bahçe ve dış alanlarının insanların yaşam alanı 
olması, modern mimari, az kat 

 Özel diyebileceğimiz spor sembolleri (logo) ile bütünleşmiş, çok katlı olmayan, 
sosyal donatıları olan (park ve rekreasyon) bir proje 

Müzede sergilemeye yönelik interaktif uygulamalar ne şekilde yer verilmelidir? 

 Bilgilendirici 

 Dijital ortam (görsel, işitsel), kioks, laser, hologram 

 Dijital ortam sağlayabiliriz, geçmişten günümüze olan sportif olaylar vb. 

 Tiyatral sergileme 

 Kapalı alanlarda dijital görüntü, açık alanlarda görsel uygulamalar 

 Dijital ortamda hazırlanan sunum ve tanıtımlar, animasyon, ilgili spor branşlarında 
deneyimler 

 Ziyaretçilere tadımlık pist, minder eskrim türü sporları yapabilecekleri üniteler 
oluşturulabilir. 

 Hologramlarla spor olayları canlandırılabilir, film odası olmalı, tarihi maçlar, sporlar, 
arşivleri izleme programları, dijital kütüphane 
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Müzede geleneksel Türk sporlarını deneyimlemek, spor uygulamalarını yansıtmak için 

açık alan nasıl olmalıdır? 

 Yeterince büyük otopark rekreasyon alanı, dijital oyunlarla desteklenmeli, 
deneyimleme 

 Ulaşılabilir bir mekân olmalı 

 
 
Grup Çalışması 2 –  
 
Sergileme ve Tasarım 
 
Masa 9 
 

Müze İstanbul’da nerede olmalıdır? Müze için önerilen alanın ve yakın çevresinin 
özellikleri neler olmalıdır? 

 Haliç uygun görünüyor. Rekreatif tasarım yapılmalıdır. 

 Kesinlikle Ataköy olmamalı, deniz ulaşımı nedeniyle Haliç olmalı. Çevresinde yeşil 
alan ve genişleme olanağı olmalı 

 Ulaşımın kolay olduğu, farklı etkinliklere uygun büyüklükte ve spor tarihiyle ilgili bir 
yerde olmalı 

 Kent merkezinde/merkeze yakın olması; tarihi yarımadanın dışında bir yerde 
olması; tarihe, doğaya ve çevresine zarar vermeden inşa edilmesi gereklidir. 

 Spor tesislerine yakın bir yerde olmalı 

 Ulaşımı kolay olmalı ve etrafında geniş bir alan olmalı 

 Kolay ulaşılabilir ve turistlerin de yoğun olduğu bir bölge (Taksim, Sultanahmet vb.) 
seçilmeli 

 Yeşil alanı bol ve ulaşım ağlarına yakın bir alan olmalı 

 Ulaşılabilir özellikli bir yerde olmalı ve yakın çevresinde rekreatif etkinlikler 
gerçekleştirilmesine olanak tanıyan bir mekân olmalı 

 Öncelikle Katar Müzesi örneğindeki gibi zaten sporseverlerin içinde bulunduğu 
noktaya yakın bir alanda olmalı. Ayrıca çevresinde deniz veya göl olmalıdır ki su 
sporları eğlencesi de müzenin ilgi çekici alanlarından biri olsun. 

 Ulaşımı kolay çeşitli hatların birbirine entegre olabildiği bir alan olmalı 

 Ferah ve aydınlık bir çevresi olmalı 

 
Müze nasıl bir mimariye sahip olmalıdır? İç ve dış mekânlarda neler yer almalıdır? 
 

 Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye’yi iyi anlatan yapıda olmalıdır. 

 Değerli eserlerin; nem, rutubet gibi binadan kaynaklı problemlerle zarar görmesi 
önlenmelidir. Bu sebeple modern bir bina olmalıdır. 
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 İç mekanlarda koleksiyon salonu, sergi salonu, eğlence salonu, TV, projeksiyon 
salonu, sportif aktivitelerin yapılabileceği salonlar ve bekleme salonu olmalıdır. Dış 
mekânda heykel ve peyzajın bütünleştirilmesi gerekir. 

 Müze kapsamında oyun, eğlence alanının bir kısmı dışarıda, açık havada olmalıdır. 

 Restoran, sergi alanları, eğitim salonları, konferans salonu, panel çalışmalarının 
yapılabileceği mekânlar olmalıdır. 

 İçerde müze ve envanteri, dışarda rekreasyon salonları, Anadolu’daki tarihten 
gelen tekkenin tasvir edilen görüntüleri olmalıdır. 

 Sergi, eğitim, eğlence alanları, kafe, restoran, anı satış bölümleri ve otopark 
olmalıdır. 

 Mimariyi önceleyen, bilim ve sanata saygı içeren bir yarışma ile ışığı doğal olarak 
alan özgün bir tasarıma sahip olmalıdır. 

 Müze evrensel spor yapılanmasını yansıtan bir mimari özellikte olmalı ve iç 
mekânlarda tarihsel süreç yansıtılırken; dış mekânlarda çağdaş ve pek çoğu yeni 
uygulamaları yansıtacak bir biçimde düzenlenmeli 

 Geçmişle geleceği harmanlayan bir mimari olmalı 

 Bir ayağı geçmişte, bir ayağı geleceği hedefleyen bir mimari olmalı 

 Sporlara imkân veren tesisler, eğitim amaçlı salonlar olmalı. Sağlık açısından rahat 
dolaşılabilen, spor tesisleriyle tutarlı, esnek ve fonksiyonel bir yapıda olmalı 

 Kütüphane, workshop/eğitim salonu, sinema salonu, konferans salonu, kafe, müze 
dükkanı olmalı; engelli erişimine uygun olmalı 

 Müze girişine sağlı sollu heykeller konulabilir. 

 İç mekân birbirine kolay entegre olan, ziyaretçinin kolay gezebileceği bir şekilde 
dizayn edilmeli, ziyaretçiyi yormamalı. 

Müzede sergilemeye yönelik interaktif uygulamalara ne şekilde yer verilmelidir? 

 Dijital ve interaktif, dinamik tasarımlar olmalıdır. 

 Tarihimizde önemli olan spor dallarının öğretiminde, önemli kişilerin tanıtımında 
kullanılabilir. Ayrıca animasyon, 3 boyutlu filmler olabilir. 

 Sergilenen materyalin, objenin hikâyesini sadece yazılı değil, görsel bir bileşenle 
beraber aktarılmasını sağlayacak şekilde olmalıdır. 

 İnteraktif uygulamalar sosyal medya ile birleştirilmelidir, Arsenal ve Chelsea 
müzelerinde örnekleri vardır. 

 Merak uyandıran ve sorularla aktive edilen, farklı ziyaretçilere göre değişen 
uygulamalar olmalıdır. 

 İnteraktif uygulamalar eğitim amaçlı olmalı, belli bir programa göre yapılmalıdır. 

 Konuları ve olayları açıklayıcı, önemli sporcu ve olayları yansıtacak bir düzenleme 
içermeli 

 İnternet, sosyal medya olanakları ile birlikte, hemen her spor dalının film ve video 
kayıtlarına ulaşılabilmelidir. 

 Sergileme ve tasarımda görselliğe ve işitselliğe yer verilmelidir. 

 Müze; belli bir oranda yer verilecek interaktif uygulamalarla, farklı bir spor branşını 
deneyimleme şansı vermeli 

 Spor tarihi ve bilimiyle ilgili bilgi vermeli 
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Müzede geleneksel Türk sporlarını deneyimlemek, spor uygulamalarını yansıtmak için 
açık alan nasıl olmalıdır? 
 

 Rekreatif tasarım içinde konsept uygulamalar olmalıdır. 

 Geleneksel Türk sporlarının yapılacağı ve izleneceği bir alan olmalı 

 Açık alanı geniş bir rekreatif bir merkez biçiminde biçimlendirilmeli; ayrıca etkinlik 
içinde bir bölümü üstü kapalı biçimlendirilmelidir. 

 Mini spor alanları olmalı, bilgi teknolojilerinden yararlanılmalı, interaktif 
uygulamalar olmalı. Görsel materyallerden faydalanılarak canlandırmalar 
yapılmalıdır. 

 Okçuluk alanı, küçük bile olsa oluşturulmalıdır. Kabza, ok, yay, nişan taşı bu alana 
serpiştirilmelidir. 

 Osmanlı sporcularının yanında, padişahların da ok kullandığı unutulmamalıdır. 

 Açık ve kapalı spor alanlarında sürekli oyunlar oynatılarak, öğretilmelidir. 

 Uzaktan eğitim şeklinde, yeni bir spor kültürü oluşturulmalıdır. 

 Müzenin içinde uygun alanlarla birlikte, müzenin dış kısımlarında da kullanım 
alanları oluşturulmalıdır. 

 Geniş bir açık alan olmalı, sergi kapsamında gösteriler burada yapılabilmeli 

 
Grup Çalışması 2 –  
 
Sergileme ve Tasarım 
 
Masa 10 
 

 
Müze İstanbul’da nerede olmalıdır? Müze için önerilen alanın ve yakın çevresinin 
özellikleri neler olmalıdır? 
 

 Ulaşılabilir merkezi konumda cazibe merkezi olmalı 

 Diğer müzelerin yakınlarında Gülhane Parkı’nda mesire yerine yakınlarda 

 Çevresel faktör olarak genişlemeye mümkün olmalı, istenildiği takdirde farklı bir 
alana yerleşebilmeli 

 İstanbul’un trafik sorunu göz önüne alındığında toplu taşıma özellikle metro ile 
kolay ulaşılabilinen bir lokasyonda olmalı 

 Müze geniş bir alana ve de çok amaçlı bir şekilde yapılabilmeli, ulaşılabilir olmalı, 
müze dışında sosyal tesislerin yapılıp, cazibe merkezi haline getirilebilmesi 

 Müze ulaşımın en rahat şekilde sağlanabileceği yerde olmalıdır. Kültür vadisine 
dönen tarihsel dönem faaliyetlerinin de yapıldığı Haliç civarı olabilir. 
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Müze nasıl bir mimariye sahip olmalıdır? İç ve dış mekânlarda neler yer almalıdır? 
 

 İstanbul’un modern yüzünü temsil etmesi gerekir. Bu nedenle modern bir yapı 
olmalı, engellilerin ziyaretine uygun olmalı 

 Dış mekânlar rekreatif mekânlar olarak kullanılabilir olmalı 

 İç mekânlar sergi salonu, idari kesim, kafe, wc, uygulama bölümleri, doğal 
aydınlatmalı yeşil bina ve akıllı bina şartlarını içermelidir. 

 Alçak duvarlı iç mekân 

 Dış görüntüsü canlı görünümde (kapalı) olabilir. 

 Otoparklı ve engellilerin kullanımına uygun olmalı. Rampa, ses, ışık, ikazlı vb. 

 Birden fazla giriş çıkış (3 giriş – 3 çıkış) 

 Sporla ilgili bir görsel üzerinde çok üzgün bir mimarilerin yer alması gereklidir. 

 İç mekânlarda ise spor teması ile betimlenen vitrin ve sergileme mekânları 
tasarlanmalıdır. 

 İç mekânlarda eserler sergilenirken dış mekânlarda ise spor aktiviteleri yapılabilir, 
eski sporlar canlandırılabilir. 

 
Müzede sergilemeye yönelik interaktif uygulamalar ne şekilde yer verilmelidir? 
 

 Hareketli sergi panoları, video-film, ekran yer projeksiyonları, web sayfası, 360 
derece görüntü, kioks 

 Medya araçları müze içerik kapsamında kullanılmalı. Örneğin; olimpiyatlarda 
başarılı olmuş sporcuların başarıyı elde ettikleri anların gösterilmesi gibi 

 
Müzede geleneksel Türk sporlarını deneyimlemek, spor uygulamalarını yansıtmak için 
açık alan nasıl olmalıdır? 
 

 Minyatür saha, havuz, ring uygulamaları yapılabilir. 

 Binicilik sporunun sevdirilmesi amacıyla kısa boylu pony atlar konularak çocukların 
ve ailelerin bu alanlara gelmeleri sağlanabilir. 

 Temsili olarak yağlı güreş, okçuluk, binicilik gibi geleneksel Türk sporları açık 
alanlarda rekreatif etkinlik olarak yaptırılabilir. 

 Slayt gösterileri ile yapılabilmeli 

 Yaz aylarında belli günlerde ayrıca ramazan gecelerinde müzenin yanında bir 
alanda geleneksel müze yağlı güreşleri adıyla programlanabilir. 

 Kırkpınar güreşleri, Edirne tarihi, Kırkpınar yağlı pehlivan güreşlerinin 
enstantaneleri ve final müsabakası özetleri her yılın düzenlenerek görüntülü olarak 
müze ziyaretçilerine seyrettirilebilir. 
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Grup Çalışması 3 –  
 
İletişim, Etkinlik ve Kültürel Faaliyetler 
 
Masa 1 
 

 
Kentlilere, yabancı ziyaretçiler yönelik etkinlikler neler olmalıdır? 
 

 Rehberli sergi turları, geçici sergiler, yaş grubuna uygun workshoplar yapılmalı 

 Yaş gruplarının özelliklerine göre gösteriler yapılmalı 

 Spor kültür aktivitelerinin gerçekleştirilmesi 

 Sporun sağlıklı yaşam ve düşünceye olan etkilerinin anlatılması 

 Sergi, gösteri, görsel anlatım ve interaktif uygulamalar kullanılmalı 

 Sergiler, gösteriler (Panorama müzesindeki gibi) olmalı 

 Yaş gruplarının özelliklerine uygun etkinlikler olmalı 

 Geleneksel Türk sporlarındaki ritüellerin ve işleyişin içindeki mana değerlerinin 
anlatılması 

 Spor kültür ilişkisinin zenginliği sunulmalı 

 Aktif sporu sevdirecek çalışmalar yapılmalı 

 Dönemlere göre canlandırmalar yapılması gerekir. 

 
Diğer Dünya kentlerinin spor müzeleriyle iletişimi nasıl sağlanabilir? 
 

 Müzede çalışan yetkili kişilerin, dünya müzeleri ile ilgili çalışması, yabancı dil bilmesi 
gerekir. 

 Yapılacak müzenin mutlaka iyi bir tanıtımı gerekir. 

 Müzede yetkilendirilecek kişilerin iyi derecede yabancı dil ve aynı zamanda spor 
bilgisi olmalı 

 İnternet üzerinden kardeş müzelerle bilgi akışı interaktif şekilde yapılmalı 

 Sporcu müdür ve idareci müdür olarak, iki yöneticinin olması gerekir. İdareci 
müdür;  iletişim, mali konular gibi konuları çözmeli 

 Teknoloji ve bilgi transferinin sürekliliği sağlanmalı 

 İletişim konusunda müzelerde çalışacak kişilerin yabancı dil bilmesi, sanat tarihi 
bilgisine sahip olması, internet ile diğer müzelere bağlantı kurulması gerekir. 

 Uluslararası sergiler düzenlenmeli. Çalışanlar arasında değişim programı yapılmalı 

 Müzedeki yetkili kişilerin en az bir yabancı dil bilmesi ve spor bilgisine sahip olması 
sağlanmalı 

 
Geçici sergiler, konferanslar, söyleşiler, imza günleri hangi aralıkta yapılmalıdır? 
 

 Sürekli gündem oluşturabilecek bir yıllık faaliyet programı olmalı 
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 Güncel konulara göre faaliyetler zenginleştirilmeli 

 Faaliyetlerde uygulamalı sergiler yapılmalı 

 Spor müzesi etkinliklerinin kamuoyunda kesintisiz tanıtımı yapılmalı 

 Tematik konular seçilmeli, yıllık spor takvimi hazırlanmalı 

 Uluslararası belirli sportif faaliyetlere bağlı tarihler saptanmalı 

 Kırkpınar’ın görsel anlatımı sağlanmalı 

 Halkla bütünleşen sporlara ait konferans dizileri yapılmalı 

 Gündeme göre değişse de yılda 2 kere düzenlenerek, takvim oluşturulmalı 

 
Erişimi destekleyecek dijital platformdaki kullanım (Sosyal medyadaki tanıtım ve 
bilgilendirme, sanal müze, web sayfası vb.) neleri kapsamalıdır? Sosyal medya ağları 
nasıl kullanılmalıdır? 
 

 Twitter, Facebook, Linkedin, Appstore, Foursquare, Tripadvisor vb. kanallar 
kullanılmalı 

 Tanıtım için, TV, internet ve okul tanıtımları kullanılmalı 

 Sosyal medya ağları, profesyonel katkı ile sağlanmalı 

 Bilişimde uzman katkısının sağlanması gerekir. 

 Basın ve TV ile etkileşim sağlanmalı 

 Anaokulu ve İlköğretim ’de Spor Müzesi tanıtılmalı, okulların internet siteleri ile 
spor müzesi internet sitesi arasında etkileşim olmalı 

 Erişim hızlı olmalı, herkes kolay erişim sağlamalı. Videolar, web hızlı yüklenmeli 

 MEB ortak fikirleri oluşturulmalı 

 
Grup Çalışması 3 –  
 
İletişim, Etkinlik ve Kültürel Faaliyetler 
 
Masa 2 
 

Kentliler, yabancı ziyaretçilere yönelik etkinlikler neler olmalıdır? 

 Kendi ülkelerinin sportif özgünlükleri varsa onları sergileme olanağı insanlara hoş 
ve şaşırtıcı gelebilir. 

 Medya yoluyla ve reklama pay ayrılması 

 Diğer spor müzelerinin İstanbul Spor Müzesi ile kendi tanıtımlarının 
yapılabileceğine inandırılması. Bütün ülkelerin spor aktivitelerinin Türkiye’nin 
truvasında başladığının öğretilmesi 

 Engelliler için özel etkinliklerin düzenlenmesi 
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 Simülatif etkinlikler, dönem dönem farklı spor dallarında atölye - uygulama eğitimi 
ve sonrasında turnuva düzenlenmesi. Bu çalışma özellikle öğrencilere yapılabilir. 

 Çalışmalar yaş gruplarına göre ayrılmalıdır. Çocuklar ve yetişkinler için olmak üzere 

 Müzenin dönemsel sergileri uluslararası normlar kapsamında hem kentlilere hem 
de gelecek yabancılara hizmet vermesi 

 Olimpiyatlarda bugüne kadarki varlığımız üzerine bir sergi yapılabilir.  

 Spor ve yaş grubu kriterlerine göre ayrım yapılması 

 Sporun evrenselliği kullanılarak yeterli ilgi, ziyaretçiler için oluşturulmalı 

 Geleneksel sporlar yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekecektir. Sıkıcı olmayan açık 
alanların bolca kullanılacağı aktiviteler tercih edilmeli. Küçük hediyelerle süslenmiş 
yarışmalar yapılmalıdır. Kentlilerin ailece yapabileceği etkinliklerin tercih edilmesi 

 Hem İstanbul’da hem dünyada aktüel etkinliklerin tanıtıldığı eğitim - atölye tanıtım 
etkinlikleri yapılabilir. 

 Oluşturulan spor müzesi çerçevesinde kentlilerin ve yabancı ziyaretçilerin sportif 
faaliyetleri deneyimlemelerinin sağlanması. Bu çerçevede uygulama, öğrenme ve 
deneyimleme çalışmalarının yapılması 

 Görselleştirme faaliyetleri ile 3 boyutlu sanal görselleştirme, senaryo oluşturarak 
gerçek canlandırma ile ilginin artırılması 

 Müzenin tanıtımı, etkinlikler (spor uygulamaları, ünlü sporcular ile söyleşilerin 
yapılması, spor müzesinin ayda en az birkaç kez ziyaret edilmesini sağlayan ilgi 
çekici aktiviteler  

 TV ve radyo aracılığı ile müzenin sürekli olarak reklamının yapılması 

 Kentlilere yönelik etkinliklerde hedef kitleye göre eşit ağırlıklı söyleşi, konferans, 
atölye çalışmaları yapılmalı 

 İnteraktif uygulamalar ile soru-cevap biçiminde kentli ziyaretçinin ilgisini çekecek 
müze içi donanımlar hazırlanmalı. Kiosklar aracılığıyla spor tarihine yönelik görsel 
iletişim bilgilendirme donanımları hazırlanmalı 

 Filmler olmalı 
-Geçici sergiler bağlamında eğitsel programlar üretilmeli. Yabancı ziyaretçiye 
geleneksel Türk sporunu ve araç gereçleri tanıtacak programlara yer verilmesi 

Diğer dünya kentlerinin spor müzesiyle iletişimi nasıl olmalıdır? 

 Uluslararası organizasyonların açılış veya resepsiyonları veya ilgili müzeler arasında 
sergilere yönelik yapılacak anlaşmalar. Özellikle görsel malzemenin geçici 
sergilenmesi konusunda 

 Spor müzeleri ile ilgili bir network oluşturulacak elektronik ortamda karşılıklı bilgi 
alışverişinin sağlanması 

 Ortaklaşa düzenlenecek workshoplar ve çalışmalar ile etkileşim sağlanmalıdır. 
Ayrıca diğer spor müzeleri ile ortak sergiler düzenlenebilir.  

 Doğrudan iletişim kurulmalı ve kent yönetimlerine hem yabancı öğrencilere yönelik 
hem de o kentlerdeki spor faaliyetlerine yönelik ortak projelerin geliştirilmesi 

 Bülten ve eposta gönderimi ile etkinlikler duyurulmalı 

 Karşılıklı sergi alışverişi yapılabilir. Farklı kültürlerin sporlarının tanıtımı sağlanabilir. 
Spor tarihleri ile ilgili bilgi, teknik, araç gereç hakkında bilgilerin paylaşılması 



Spor Müzesi Çalıştayı  Sapanca, 30 Kasım - 1 Aralık 2013  

74 
 

 Spor müzeleri arası iletişim için dünyadaki tüm benzer müzeler birliği kurulması ve 
etkinliklerin eş zamanlı duyurulması, geçici sergilerin değişimi, müze yöneticilerinin 
katıldığı toplantılar düzenlenmesi online iletişim ve bilgi köşesi  

 Online kütüphane mantığında online simülasyon sistemlerin geliştirilmesi, kardeş 
müze mantığında ortak gezilerin yapılması, diğer müze yöneticileri ile konferans, 
zirve, sempozyumlar organize edilip yarışmaların yapılması 

 
Geçici sergiler, konferanslar, söyleşiler, imza günleri hangi aralıkta ve kapsamda 
yapılmalıdır? 
 

 Bu konuları müze yönetimi belirleyecektir. Yaz süresince açık hava etkinlikleri ve 
hafta sonları aileler için etkinlikler düzenlenmesi 

 Kalıcı sergiler bağlamında çeşitli eğitsel etkinlikler yıllık periyotlarla yapılmalı, 
programlanmalı. Geçici sergiler bağlamında da rehberli gezi, sesli rehber vs. için 
sergi süresince etkinlik, basılı materyaller oluşturulmalı 

 Kapsam konusu seçilene bağlı olduğu için şu an belirlenmesi doğru değildir. 
Kapsamı, konunun içeriği belirlemelidir. Fakat müzenin aktifliğini canlılığını ayakta 
tutabilmek adına belirli periyodlarda geçici sergiler, konferanslar yapılmalıdır. 

 Müze kurulduktan sonra bu tarz etkinliklerin sıklığı değerlendirilmelidir. Müze 
büyüklüğü ve kapsamı işlevi belirlenmeden bu tarz bir değerlendirme 
yapılmamalıdır. 

 Bütün dünyada spor tarihi için önemli olan günlerde spor tarihi açısından ad yapmış 
kişilerin doğum-ölüm günlerinde düzenlenebilir. 

 Sergiler dönemsel konferanslar aylık söyleşiler haftalık imza günleri etkinliklerinin 
düzenlenmesi 

 
Erişimi destekleyecek dijital platformdaki kullanım (sosyal medyadaki tanıtım ve 
bilgilendirme, sanal müze, web sayfası vs.) neleri kapsamalıdır? Sosyal medya ağları nasıl 
kullanılmalıdır? 
 

 Güncel ve geleceğe yönelik bir müze olacağı için sosyal medyanın her aracı 
önemlidir. İnternet aktif olarak kullanılmalı, anlık forumlar yapılmalıdır. 

 Gençler ve çocuklar ağırlıklı olmak üzere her yaştan ve her cinsten insanın 
yararlanabileceği, aynı zamanda engelli ziyaretçilerin kullanımına uygun dijital 
platformlar oluşturulmalı, aynı zamanda etkileşime uygun sosyal ağların tercih 
edilmesi 

 Sosyal medya ve dijital ortamın güncellenmesi, aktif olması hatta online sorulara 
cevap verilebilecek bir müşteri hizmetleri ağı kurulması. Günümüzde reklam 
tanıtım çok önemli. Sana müze gerçeğine uygun olması ancak eserlerin 
kopyalanmasının önüne geçilmesi. Sosyal medya ağlarının güncellenmesi, çeşitli 
forumlar kurulması 

 Sosyal medya iletişim için kullanılırken içerikte bilgilendirmeye de önem verilmeli. 
Tanıtım amaçlı kullanılmamalı 

 Efektif kullanıma yönelik profesyonel PR hizmeti alınması 

 Özellikle sosyal medya ağları etkinlik iletişimi, konferans ilanı, sergi tarihleri 
hakkında aktif kullanılmalıdır. 
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 Telekonferans yoluyla ve simültane tercüme ile diğer müzelerin etkinliklere katılımı 
sağlanabilir. İnternet sitelerine videolar konulabilir. 

 Müzenin kitle ile iletişimi sosyal medya üzerinden de sağlanmalıdır. Çoklu sosyal 
medya ağı kullanılması 

 Yazılı olan tüm iletişim ortamları kullanılmalı. Ancak bilgilendirme ve içerik 
konusunda müzenin serginin konusu bağlamında uzman ve eğitimci denetimi 
unutulmamalı 

 

 

Grup Çalışması 3 –  
 
İLETİŞİM, ETKİNLİK VE KÜLTÜREL FALİYETLER 
 
Masa 3 
 

 
Kentlilere, Yabancı ziyaretçilere yönelik etkinlikler neler olmalıdır? 
 

 Konferans salonu bulunmalı,  seminerler, spor gösterileri, kutlamalar düzenlenmeli 

 Okullara ve liselere ulaşılmalı, onlar için etkinlikler düzenlenmeli 

 İnteraktif müzecilik kapsamında geleneksel Türk sporları disiplinlerinin yabancı 
ziyaretçiler tarafından deneyimlendirilmesi sağlanabilir(yabancı ziyaretçilere 
yönelik)  
Paket turları, saltanat kayığı, Okçuluk / Matrak deneyimi yaşanabilecek 
Spor müzesi gezisi,  bu paketlerin otel, seyahat acentalarıyla satılmaları 

 Müze uluslararası nitelik taşırsa yabancılarda ziyaret etmek ister. 
Dünya çapındaki sporcuların fotoğrafları da müzede olmalı 

 İnsanların müzeye gelmesi teşvik açısından şirket kongrelerinin konferans toplantı 
odalarında yapılması, yaş günleri, özel gün kutlamaları özendirilmeli 
Geleneksel sporlarla ilgili özel turnuvalar düzenlenmeli 

 
Diğer Kent müzelerin diğer spor müzesiyle iletişimi nasıl sağlanabilir? 
 

 Diğer spor müzeleri ile iletişime geçilmeli 

 Dünyada ki tüm müzelere İstanbul Spor müzesinin tanıtımı yollanmalı 

 Diğer ülkelerin spor müzeleri ile yer yer karşılıklı sergiler düzenlenmeli 

 Spor fuarı gibi etkinliklere ev sahipliği yapılmalıdır. 

 Müze kurulduğunda tanıtıcı bir katalog, hazırlanarak dünyada ki tüm müzelere 
gönderilmeli. Felsefesi amacı orijinal materyallerden seçmelerle duyurulmalıdır. 
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Geçici sergiler, konferanslar, söyleşiler, imza günleri hangi aralıkta ve kapsamda 
yapılmalıdır? 
 

  Sürekli yaşayan bir yer olması için ayda en az bir, iki geniş katılımlı sergi 
düzenlenmeli 

 Uluslararası kongrelere ev sahipliği yapılabilir.  

 Diğer milletler ile ortak sergiler düzenlenebilir. Türk yayları sergisi, İngiliz yayları 
gibi 

 Okullar için eğitim amaçlı ve tanıtım amaçlı komisyonlar kurulmalı 

 İmza günlerine ara sıra yaşayan büyük sporcularda davet edilmelidir.  

 Müze konu alanına ilişkin kongre, konferans, seminer gibi toplantılara mekân tahsis 
etmeli ve desteklemeli 

 
Erişimi destekleyecek dijital platformda ki kullanım (Sosyal medyada ki tanıtım ve 
bilgilendirme, sanal müze, web sayfası vb.) neleri kapsamalıdır. Sosyal medya ağları nasıl 
kullanılmalıdır? 
 

 Sosyal medyada gençleri müzeye çekebilecek ünlü insanlar ön plana çıkmalı 

 Profesyonel bir tanıtım filmi çekilip, uluslararası kanallarda reklam verilip ve sosyal 
medya da paylaşılmalıdır. 

 Web sitesi adı daha proje aşamasında alınıp, kurulum aşamasından başlayarak site 
ve sosyal medyada müze haberleri paylaşılmalı 

 Müze tanıtım filmi (Türkçe/ İngilizce) yerli TV’ler ve yabancı kanallarda gösterilmeli 

 Web sitesi sık sık güncellenmeli 

 
Grup Çalışması 3 –  
 
İletişim, Etkinlik ve Kültürel Faaliyetler 
 
Masa 4 
 

 
Kentlilere, yabancı ziyaretçiler yönelik etkinlikler neler olmalıdır? 
 

 Yabancı ziyaretçilere yönelik etkenler; 
Yabancı spor uzmanları, şampiyonlar, müze çalışmalarına dâhil edilebilir. Bununla 
birlikte müze ve ulusal spor projeleri arka plan olarak kullanılabilir. Tanıtım 
yapılabilir.  

 Spor konusundaki önemini vurgulayarak çekebiliriz. İlk olimpiyatlar vb. gibi 

 Yerli ziyaretçileri, müze boyutunu ikinci plana atmadan sportif etkinlikleri, 
konferans, imza günleri, kaliteli yeme içme mağazaları, gösteriler, popüler yeme 
içme mekânları ile çekebiliriz. Yerli ziyaretçilere olduğu gibi, yabancı ziyaretçilere, 
alışkın olmadıkları farklı, bölgemize ve kültürümüze özgü spor faaliyetler sunulması 
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 İç ve dış turizm firmalarının gezi programı ve takvimlerinde yer olmasını sağlamak   

 -Okul gezileri düzenlenmeli 
-Ulusal ve uluslararası spor alanlarında ün yapmış sporcuları getirerek etkinlik ve 
konferanslar düzenlemek 
-Özel etkinlikler yapmak rutinin dışına çıkarılmalı 
Uluslararası ün yapmış raporculara özel çeşitler yapmak 
-Yaşlı ve bakıma muhtaç sporcular için bir sporcu evi yapılmalı 

 Belli konularda belli aralıklarla konunun önde gelen uzman ve sporcularının 
katılımının sağlandığı sempozyum ve paraleller gerçekleştirmek 

 Yabancı ziyaretçilere yönelik etkinlikler; 
- Farklı dillerde iletişim / uzman çalışanlar 
- Güncel internet teknolojisi kullanılması 
- Farklı kişiliklere sahip özel hikâyesi olan, uluslararası sporcu / yöneticilere yer 

verilmeli 
- Spor etkinlikleriyle birlikte turizme yer verilmeli 

 
Diğer Dünya kentlerinin spor müzeleriyle iletişimi nasıl sağlanabilir? 
 

 Müze yetenek ve araştırma merkezi bünyesinde bulundurmalı. Bu yetenekleri 
profesyonel spora yönlendirmeli 

 Ağırlıklı olarak gençleri sporu sevdirmek için hafta sonları görsel programlar 
yapmak aşırı olmamak kaydı ile konferanslar vermek  

 Müze, spor müsabakaları düzenleyebilir ve ödüller verebilir. 

 Geçici sergiler 
- Geçici sergiler yılda iki kez yapılabilir 
- Konferanslar aylık yapılabilir 
- Müzenin koleksiyonları, müzenin amacı ve varlık nedeni, sporda eğitim, sağlık 

vb. konular ile güncel konuları kapsamalı 

 Önemli spor aktivitelerinin gerçekleştiği dünya kentlerinin bu etkinliklerinin işbirliği 
ile müzede tanıtımını gerçekleştirmek, buna mukabil bizimde önemli spor 
etkinliklerimiz ya da spor dallarımızı yine işbirliği içerisinde diğer kente tanıtmak 

 -Diğer dünya kentlerinin spor müzesiyle iletişimi;  
-Ortak projeler üretilebilir; sergi ve yayın gibi 
-Uzman değişimi yapılabilir. 

 
Geçici sergiler, konferanslar, söyleşiler, imza günleri hangi aralıkta yapılmalıdır? 
 

 Yıllık bir takvim oluşturulmalı ve ziyaretçilerin bu etkinlik takvimine kolay 
ulaşabilmesi sağlanmalı 

 Ata sporlarımızın ön plana çıkarılması gereklidir.  

 Yıllık müze takvimi yapılmalıdır. 

 Önemli sporcuların imza günü yapılabilir. 
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Erişimi destekleyecek dijital platformdaki kullanım (Sosyal medyadaki tanıtım ve 
bilgilendirme, sanal müze, web sayfası vb.) neleri kapsamalıdır? Sosyal medya ağları 
nasıl kullanılmalıdır? 
 

 Müzede gerçekleşecek etkinlikler için çok kullanılan sosyal medya ağlarına başlıklar 
girmek (ekşi sözlük, facebook, uludağ sözlük vb.) 

 Sosyal ağlar, web sitesi ve sanal müze ve benzer oturumlarda müzenin her türlü 
bilgi ve belgesi ve ulaşılabilir şekilde tasarlanan imzalı, müzeye olan merakı 
azaltacak şekilde tasarlanmamalı 

 
 

Grup Çalışması 3 –  
 
İletişim, Etkinlik ve Kültürel Faaliyetler 
 
Masa 5 
 
 

 
Kentlilere, Yabancı ziyaretçilere yönelik etkinlikler neler olmalıdır? 
 
 

 Konferanslar, eğitim etkinlikleri, sergiler, sportif yazışmalar, sporsal kültürel 
canlandırma (animasyon) 

 Geleneksel sporlarımızla yabancı konukları tanıştırabiliriz. (Yağlı Güreş Örneği) 

 Spor toplantıları, organizasyonlar yapılabilir, uluslararası organizasyonlar, sergiler 

 -Hedef kitle belirlenmeli ve İngilizce sunumlar ve bilgilendirme  
-Devlet adamlarının söylediği sözler 
-Yabancı sporcuların top veya formaları imzalayıp sergilenmesi 

 -Sergi- müzenin rehberli gezileri  
-Okullarla işbirliği ile bazı spor tarihi ile ilgili dersler halka açık burada yapılmalı 
-Özel gösterimler, film günleri 
-Özel sporcuların kutlamaları 

 Kültürümüzü yansıtan etkinlikler, animasyonlar ilgili spor branşının tanınmasına 
yönelik uygulamalar 

 

Diğer Kent müzelerin diğer spor müzesiyle iletişimi nasıl sağlanabilir? 
 

 -Avrupa Konseyi  
-Avrupa Müze Ödülü  
-Avrupa Kültür Mirası 
-Mükemmellik Kulübü 
-En iyi sunum 
-EMF (Özel Müze Öd.) 

 Teknolojik iletişim 
Tur-Ziyaret Sergi 
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 Dünya Belediyeler Birliği kararıyla çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler kapsamında 
ziyaret 

 Uluslararası Spor Birlikleri ile irtibat kurulup, ortak faaliyetler yürütülür.  

 Sporla ilgili kitaplar yazılıp iletişim sağlanabilir. 

 Geçici sergileme yapılabilir. (Balkan spor günleri, Afrika sporları) 

 
Geçici sergiler, konferanslar, söyleşiler, imza günleri hangi aralıkta ve kapsamda 
yapılmalıdır? 
 

 Mümkün olduğunca sık ama her biri etkili bir şekilde pazarlanmalı ki, etkililiği 
yüksek düzeyde olmalı 

 Özel günlerde konsept, sergiler (Dünya kadınlar günü), ayda bir özel konulu sergiler 

 Makul aralıklarla yapılabilir. Talep doğrultusunda çok sık olursa gündemde olur 

 -Her ay söyleşi ve çalıştaylar hedeflenmeli 
-Web sitesinden halka duyuru 
-Geçici sergi (3 aylık periyodla)  

 Planlanan süreçlerde ihtiyacın doğuşu halinde (havanın durumuna göre; kayak- kış, 
yüzme - yaz) 

 Özel belirlenen gün ve haftalar kapsamında ilgili spor branşı ile ön planda tutacak 
sergiler, konferans, söyleşi, çalıştay, sempozyum gibi etkinlikler yapılmalıdır. 

 - Geçici sergiler: aylık, yıllık (kamuya göre değişir) 
-Konferanslar haftalık olabilir (konulu konferans bir hafta boyu sürenler ) 
-Söyleşiler aylık programda duyurularak her güne yayılabilir 
-İmza günleri haftalık, aylık, bir defa olabilir. 

 
Erişimi destekleyecek dijital platformda ki kullanım (Sosyal medyadaki tanıtım ve 
bilgilendirme, sanal müze, web sayfası vb.) neleri kapsamalıdır. Sosyal medya ağları nasıl 
kullanılmalıdır? 
 

 TRIVIA (sorulara yanıt) 
Arşiv + İnteraktif (yazılı ve görsel materyal ) 

 Müzenin her alanının tanıtılması 
Haftalık raporlar hazırlanmalı 
Ufak spor yarışmaları yapılmalı –internet ortamında ödüllü 

 Web sitesi sürekli güncellenmeli. Dinamik sürprizlere açık bir site olmalı 

 Spor müzesinin bilgi işlem bölümü iletişim araçlarını kullanma gerekliliği 

 -Twitter 
-Facebook gibi zamanın sosyal medya ortamlarına linkler verilmeli 

 Sanal müze, web sayfası ve sosyal medyada materyal, özellikle videolarla 
desteklenmelidir.  

 Sosyal medyada fan gruplarının çıkması sağlanmalıdır. 

 -Müze dijital arşivi 
-Etkinliklerin dış yayını, web sayfasından yayını 
-Müzeye maddi destek için arşivin satılması için kullanılabilir. 
-Rutin tanıtımlar 
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Grup Çalışması 3 –  
 
İletişim, Etkinlik ve Kültürel Faaliyetler 
 
Masa 6 
 

Kentlilere, yabancı ziyaretçiler yönelik etkinlikler neler olmalıdır? 

 Broşür, yönlendirme, bilgilendirme. Spor etkinliklerinde yönlendirilme 

 Geçici sergiler, imza günleri, söyleşi, sportif etkinlikler, konferanslar 

 Yabancılara program tanıtımı 

 Federasyonlara bilgi verilmesi ve ortak bir çalışma yapılması 

 Spor müzeciliğinde bilgi ve eser paylaşımı 

 Çocuk ziyaretçilere yönelik eğlenceli spor oyunları, çizgi filmler, yapbozlar 

 Broşürler hazırlanmalı. Hava alanlarında görsel tanıtımlar yapılabilir. 

Diğer Dünya kentlerinin spor müzeleriyle iletişimi nasıl sağlanabilir? 

 Müzeler birliği, üyelik ve iletişim ağına entegre olma, işbirliği 

 Uluslararası spor müzeleri birliği ile temasa geçilerek o birliğe üye olunmasını 
sağlamak 

 Konferans ve kongreler için bir salon olmalı. Uluslararası müze birliğine üyelik 

 Karşılıklı obje ve ortak konularla birlikte sunumlar yapmak ve ortak belge 
paylaşımını sürekli yapmak 

 Sosyal medya ve interneti kullanmak 

Geçici sergiler, konferanslar, söyleşiler, imza günleri hangi aralıkta yapılmalıdır? 

 Bir kurul değişik spor organizasyonları düzenlemeli 

 Etkinlik takvimi çerçevesinde konferans, seminer, sergiler düzenlenebilir. 

 Federasyonlar TMOK ile iletişim içinde olmalı 

 Okullar için ilk, orta, lise ayrı bir program oluşturulmalı 

 Her ay en az bir etkinlik ve uygun sürelerde eğitimler, seminerler 

 
Erişimi destekleyecek dijital platformdaki kullanım (Sosyal medyadaki tanıtım ve 
bilgilendirme, sanal müze, web sayfası vb.) neleri kapsamalıdır? Sosyal medya ağları 
nasıl kullanılmalıdır? 
 

 Sosyal medya etkin şekilde kullanılmalı 

 Günün teknolojisinden yararlanılmalı 
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 Müze açık alanında tiyatro, konser vb. etkinliklerin rahatlıkla gerçekleştirilebileceği 
ses, ışık, sahne, kulis vb. mimari ve teknik donanımların bulunduğu çok amaçlı amfi 
olmalıdır. 

 Programlı olarak çocuklara, gençlere ve yetişkin gruplara müze eğitimi yapılmalı 

 

Grup Çalışması 3 –  
 
İletişim, Etkinlik ve Kültürel Faaliyetler 
 
Masa 7 
 

Kentlilere, yabancı ziyaretçiler yönelik etkinlikler neler olmalıdır? 

 Her yaş gruplarının ihtiyaçlarını dikkate alan etkinlikler. Örneğin; çocuklar için oyun 
oynama etkinlikleri, yaşlılara yönelik dinlenme aktiviteleri 

 Yabancı ziyaretçilerin rahatça dolaşması için 4 - 5 dilde yayın yapan sesli rehber 
uygulaması yapılmalı 

 Geleneksel sporlar için tanıtım alanları yapılabilir. Şampiyon sporcuların yaşam 
öyküleri verilebilir. 

 Tiyatro, oyun, drama 

 Çocuklara ve yetişkinlere yönelik etkinlikler 
-Çocuklara oyun alanları yaratılması, spor malzemeleriyle teması sağlanmalı 
-Animasyonlar, şampiyon olmuş sporcularımızın maçlarından kısa kesitler 

 -Eğitim 
-Oyun 
-Animasyon 
-Yarışma 
-Çoklu dil rehberi 
-Uluslararası sergilerin getirilmesi 

 Uluslararası spor sergilerinin müzede yer almasının sağlanması. Müzeler arası ortak 
çalışmaların yapılması 

 Ulusal müze kart sistemine entegre olunması TÜRSAB - Kültür ve Turizm Bakanlığı 
işbirliği 

Diğer Dünya kentlerinin spor müzeleriyle iletişimi nasıl sağlanabilir? 

 Spor müzelerinin Dünyada ki örnekleriyle iletişime geçerek varsa uluslararası 
birliklere üye olunması 

 Dünyadaki diğer spor müzelerinde Türkiye’den bazı materyallerinden sergilenmesi 
için girişimde bulunulması 

 Spor müzeleriyle personel değişimi 

 Spor müzeciliği ile ilgili bilimsel çalışmalar Dünya Spor müzelerine ziyaret. Spor 
müzelerinin yetkililerinin ziyaretlerine sağlanması 

 İlgili müzelerden uzmanlar getirilip onlardan yararlanılmalı 
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 Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilere spor 
müzelerinde staj imkânı sağlanması 

Geçici sergiler, konferanslar, söyleşiler, imza günleri hangi aralıkta yapılmalıdır? 

 Yıllık planlama yapılmalı 

 Türkiye ve dünya ülkelerinden spor bilimciler, sporcular, spora hizmet edenlerin 
söyleşileri, imza günleri 

 Periyodik olarak haftalık, aylık, konferans, söyleşiler düzenlenmeli. Sporla ilintili 
diğer alanlarda bu etkinliklere katılmalı. (Medya, kültür, sanat vs.) 

 Büyük spor organizasyonlarının hemen ardından başarılı milli sporcuların katılacağı 
imza günleri ve söyleşiler müzede tertip edilebilir. 

 Geleneksel spor dalları başta olmak üzere tüm spor dallarını tanıtan kitaplar 
yazarlara ayda bir imza günleri düzenlenebilir. 

 -Gençlik haftası 
-Egemenlik haftası 
-Milli bayramlar 
-Önemli günler 
-AVM’lerde geçici sergi ve imza günü 

 
Erişimi destekleyecek dijital platformdaki kullanım (Sosyal medyadaki tanıtım ve 
bilgilendirme, sanal müze, web sayfası vb.) neleri kapsamalıdır? Sosyal medya ağları 
nasıl kullanılmalıdır? 
 

 Ulusal ve kent coğrafi sistemi üzerinden üç boyutlu mimari tasarım modellemesi ile 
sanal tur yapılmalıdır. 

 Facabook, Twitter gibi gençlerin yoğunlukla kullandığı sosyal medya 
platformlarında spor müzesine ilişkin bilgiler paylaşılmalı 

 Müze içerisinde sanal gezi olmalı 

 Spor müzesindeki aktiviteleri toplantı ve konferansları canlı veya bant olarak 
yayınlanacağı bir web TV uygulamasının müzenin web sitesinde yer alması 

 Dijital gazete, dergi gibi yayıncılık imkânlarından faydalanılabilir. 

 Genellikle Spor Bakanlığınca ( Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Olimpiyat Komitesi vb.) 
spora ilişkin güncel bilgilerin müzede yer alacak Kiosk’lar üzerinden duyuruların 
sağlanması 

 Engelli sporcular alanında spor araç ve gereçleri üreten firmaların yeni nesil 
ürünlerinin tanıtım ve tarihsel ürün geliştirme süreçlerini anlatan teknolojik gelişim 
sergi alanları oluşturma 
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Grup Çalışması 3 –  
 
İletişim, Etkinlik ve Kültürel Faaliyetler 
 
Masa 9 
 

Kentlilere, yabancı ziyaretçiler yönelik etkinlikler neler olmalıdır? 

 Dinamik sergiler, etkinlikler 

 Kentlilere özel etkinlik 

 Pek çok spor müzesinde yapıldığı gibi sporcu öğrencilerin ulusal-uluslararası sportif 
başarılarının kutlanması olabilir. 

 İstanbul spor tarihinden kesitlerin sunulduğu söyleşiler olabilir. 

 Tematik sergiler 

 Küratörün seçtiği konu ve konuklarla kutlama, anma, arama toplantıları, festival, 
imza konser günleri 

 Canlandırma, eğlence göze kulağa hitap edecek şekilde olmalı. Yarışmalar, anılar 
şeklinde olabilir. 

 Kentlilere yerelden, yabancı ziyaretçilere uluslararası ve küreselden başlayan 
etkinlikler 

 Ziyaretçilere hitap eden yaşam hikâyelerini kullanmak 

 Uluslararası spor organizasyonlarında müze tanıtımı yapılabilir. 

 Sergiler, canlı gösterimler ve güzel sunumlar 

 
Diğer Dünya kentlerinin spor müzeleriyle iletişimi nasıl sağlanabilir? 
 

 Uluslararası spor müzeleri ve ünlüler galerisi derneklerine üyelik 

 Davet - uluslararası etkinlik 

 Karşılıklı etkinlik, koleksiyon, sergi paylaşımı 

 Müzeler ağı var ise üye olunabilir.  Tarihi olaylardan bağlantı kurularak ortak 
etkinlikler düzenlenebilir. 

 Sergi, mobil hizmetler gibi karşılıklı ortaklık 

 En başta Lozan’daki Olimpik Müze olmak üzere Hall of Fame’ler ile spor ve müze 
kulüpleriyle yazışma 

 Geçici sergiler, konferanslar, ünlü sporcuların katıldığı etkinlikler 

 Spor müzeleri birliğine üyelik veya benzer birliklerle yapılacak etkinlik ve sergiler 
oluşturulacak müze datasıyla diğer müzelere duyurulabilir. 

Geçici sergiler, konferanslar, söyleşiler, imza günleri hangi aralıkta yapılmalıdır? 

 Yıllık etkinlik takvimi 
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 Geçici sergiler yılda iki defa (güz ve bahar dönemi) 

 Diğer etkinliklerin zaman aralığı daha sık olmalıdır. Bu konuda ( etkinlik birimi) 
olarak yapılabilecek istihdama göre planlanabilir. 

 Tematik olabilir. Tarihsel olarak ise önemli tarihlerde yapılabilir. 

 Geçici sergiler, serginin kapsamına boyutuna göre 3-6 ay gibi sürelerde yapılabilir. 3 
ayda bir sporcuların imza ve deneme günleri yapılabilir. 

 İstanbul’da düzenlenecek uluslararası organizasyonlardan önce 3 ya da 6 ayda bir 
(uluslararası) 

 Sürekli değişen konu ve etkinlikler ile özellikle de önemli konu ve olayların olduğu 
tarihlerde yapılmalıdır. 

 
Erişimi destekleyecek dijital platformdaki kullanım (Sosyal medyadaki tanıtım ve 
bilgilendirme, sanal müze, web sayfası vb.) neleri kapsamalıdır? Sosyal medya ağları 
nasıl kullanılmalıdır? 
 

 Dijital sosyal medya  

 Eğitici etkinlik duyuruları, müze tanıtımı 

 Twitter, facebook aracılığıyla sayfayı beğenenlere bilgilendirme, telefonlara kısa 
mesajlar, müze üyelikleri, üyelere özel, indirimlerle üyelik teşvik edilebilir. 

 Teknolojili altyapı ve uzman kadroları oluşturmak 

 Çok farklı, dikkatli, sosyal gevezeliğe sapmadan doğru iletişim stratejisiyle 

 Sosyal medyada özel sayfalar ve bağlantılar ile müze güncel kullanılmalı 

 

Grup Çalışması 3 –  
 
İletişim, Etkinlik ve Kültürel Faaliyetler 
 
Masa 10 
 

Kentlilere, yabancı ziyaretçiler yönelik etkinlikler neler olmalıdır? 

 Yabancı ziyaretçilerle ilgili tüm sunumlar İngilizce hazırlanmalı 

 Yabancı takımlarla yapılan müsabakalar ve bu müsabakalar ile ilgili devlet 
büyüklerinin söylediği sözler yer alabilir. 

 Ülke sporunu, başarılarını tanıtıcı etkinlikler yapılabilir. Yeni ziyaretçiler için ise 
sporu sevdirici faaliyetler yapılabilir. 

 Kentliler için boş zamanlarını değerlendirme, egzersiz, film, dinlenme mekânları 
olması 

 Yabancılar için en az 5 dilde sesli rehber sistemi olmalı. 

 Branşların Dün sporun yeri ve her branşta ilk üç verilmelidir. 

 Rekreatif faaliyetler düzenlenebilir. Müze meydanında eski futbolcu vb. ünlü 
sporcuların temsili kıyafetleri çocuklara giydirilerek fotoğraf çektirilebilir. 
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 Müzeyi gezmeye gelenlere çeşitli yerlerde indirim yapılabilir. 

 Değişik animasyonlar yapılabilir. 

 
Diğer Dünya kentlerinin spor müzeleriyle iletişimi nasıl sağlanabilir? 
 

 Karşılıklı sergilerin yapılabilmesi 

 Yaşayan sporcuları davet ederek söyleşi yapmak 

 Yurt dışında bulunan spor müzeleriyle irtibat sağlanarak uluslararası işbirliği ve ağ 
kurulabilir. 

 Müzeler arası aktiviteler yapılabilir. 

 Belirlenen kriterler çerçevesinde seçilmiş olan küçük gruplara yılda bir farklı 
ülkedeki müzelere götürülebilmesi 

 Dünyadaki spor müzeleriyle anlaşma yapılarak ortak tanıtım ve faaliyet birliği 
sağlanabilir. 

Geçici sergiler, konferanslar, söyleşiler, imza günleri hangi aralıkta yapılmalıdır? 

 Sergiler her 3 ayda bir olmak üzere yılda toplam 4 kez 
-Konferans her ay 
-Söyleşi her ay  
-İmza günleri her ay  
-Bir yıllık program önceden belirlenmiş olmalı 

 Müzeyi canlı tutmak için periyodik aralıklarla yapılabilir. 

 Spor branşlarına göre 15 günlük sergiler, sergiler sırasında konferanslar 
düzenlenebilir. 

 Ulusal ve uluslararası büyük spor organizasyonları öncesinde konferans ve söyleşi, 
organizasyon süresince de sergi ve imza günleri düzenlenebilir. 

 Belirlenen kapsamdaki etkinliklerin haftada bir gün alabilmesi 

 Her ay için mutlaka bir çalıştay ve söyleşi hedeflenmelidir. Bu tür etkinlikler spor 
müzesinin web sitesinden halka duyurulmalı ve bu ücretsiz yapılmalıdır.  

 Takvimlerdeki önem ve anlam arz eden tarihlerde yapılacağı gibi 

 
Erişimi destekleyecek dijital platformdaki kullanım (Sosyal medyadaki tanıtım ve 
bilgilendirme, sanal müze, web sayfası vb.) neleri kapsamalıdır? Sosyal medya ağları 
nasıl kullanılmalıdır? 
 

 Sosyal medyadaki tüm siteler için bir tanıtım sayfası hazırlanarak güncel gelişmeler 
sosyal medya üzerinden sürekli güncellenmelidir. Bunun için müze bünyesinde bir 
iletişim ekibi oluşturulmalıdır. 

 Müze envanteri ve tüm bilgiler web sitesinde yer almalıdır. Yarışma ve günlük 
olaylar medyada yer almalıdır. 

 Facebook-Twitter gibi sosyal mecralarda müze sayfaları kurulmalıdır. İçerik web 
sayfasında belirtilmelidir. Hayran sayfaları kurulmalıdır. 

 Sosyal medya kullanılmalı, sosyal medyada her gün bir soru sorularak kamuoyunun 
ilgisi çekilebilir. Sorulara doğru cevap veren 3 bayan 3 erkek ödüllendirilmelidir.  
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 Müzede bulunması gereken aktiviteler anketlerle halka sorulabilir. Sanal müzede 
sergilenen her eser olmamalı ki müze ziyaretçi çekebilir. 

 Web sayfaları müzede sergilenme başarısını göstermiş sporcuların görüntü ve 
sesleriyle canlı tutulmalıdır. 

 Duyurular web sayfası üzerinden yapılmalı medya aktif olarak kullanılmalıdır. 

 
Grup Çalışması 4 –  
 
Sürdürülebilirlik ve Gelir Getirici Faaliyetler 
 
Masa 1 
 

 
Müze ziyaretlerinin sürekliliği nasıl sağlanabilir? Hedef kitle kimlerden oluşturulmalıdır? 
 

 Tematik konularda sergiler açılmalı. Turizm ofislerine tanıtım programı, tur 
rehberleri, basın ve televizyon tanıtımı 

 Hedef kitle çocuk ve gençlerden oluşmalı 

 İnteraktif sunumlar 

 Ziyaretçilerin interaktif sunumlarda yer alması 

 Geçici sergiler olmalı 

 Sergilerin yenilenebilir olması. Tanıtımın iyi yapılması gerekir. 

 Hedef kitle çocuk gençler ve halk olmalı. Anaokulundan başlayarak ilköğretim 
yaşındakiler ve halktan bütün kesim olmalıdır. 

 Geçici sergiler, konferanslar ve spor turnuvaları düzenlenmeli. Özellikle gençlere 
hitap etmelidir. 

 Çocuk ve gençlere yönelik olmalı. Sergiler yapılmalıdır. 

 Gençlere ve çocuklar için aktif katılım yapılmalı 

 
Müzede geleceğe yönelik kurgu ve projeksiyonlar nasıl yer alabilir? 
 

 Çağa uygun olmalıdır. Mimari eklenti ve sergi eserlerine uygun olmalıdır. 

 Çağdaş ve güncel konularda programlar yapılmalı 

 Gelişmelere açık bir müze tasarlanmalı. Müze yönetimi gelecek ile ilgili tasarımlar 
yapmalı 

 Çağına uygun güncel konular konulmalı 

 Benzer kurumların izlenmesi ve onlarla eş güdüm 

 Müze mimari gelişmeye uygun olmalı. Çağın koşullarını yakalamalı 

 Benzer kurumların izlenmesi ve ona göre değişimlerin yapılması 

 Geleceğe yönelik değişime açık olunması 
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Müzenin gelir getirici faaliyetleri ve işlev alanları neler olabilir? 
 

 Hediyelik eşyalar, kartpostallar yapılmalı. Broşür ve kitaplar, hatıra eşyaları, 
madalyonlar, spor sempozyumları düzenlenmeli. Kafeler olmalı 

 Sponsorlar bulunmalı; Bilimsel yayınlar, başarılı sporcuların söyleşileri 

 -Hediyelik 
-Telifli süs ve takı eşyaları 
-Oyuncaklar 
-Kartlar 
-Replikalar 
-Yayınlar 

 Eserlerin minyatürleri yapılıp hediyelik eşya olarak satılabilir. 

 Ödüllü karşılaşmalar düzenlenebilir. 

 -Satış yerleri 
-Hatıra replikalar 
-Spor madalyaları 
-Spor söyleşileri (özellikle yaşayan sporcularla) 
-Okuma salonları, kafeler 

 -Yayınlar 
-Spor sponsorluğu 

 
Müze için gerekli fonlar ve sponsorluklar nasıl sağlanabilir? Bunun sürekliliği 
sağlanmasında izlenecek strateji ve yöntemler neler olmalıdır? 
 

 Şirketlerin kültür ve sanata olan katkıları 

 AB Birliği projelere sponsorluk için müracaat 

 Ar-Ge’ den yardım alınmalı 

 Şirketler, holdingler ve farklı kurumların sponsorluğu sağlanmalı, Kurulan dernek 
aracı ile ilgili sosyal etkileşim sağlanmalı 

 Belediye gelirleri aktarılabilir, dernek kurulabilir, iş adamlarından destek 
sağlanabilir. 

 İş dünyasında bireysel spor yapan iş adamları ile iletişim kurulması, bağış alınması 

 Müze haftası ve koruma derneği 

 AB projeleri geliştirebilir. Bağışçılar bulunabilir. 
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Grup Çalışması 4 –  
 
Sürdürülebilirlik ve Gelir Getirici Faaliyetler 
 
Masa 2 
 

Müze ziyaretlerinin sürekliliği nasıl sağlanabilir? Hedef kitle kimlerden oluşmalıdır? 

 Sporun hedef kitlesi herkes olabilir. Öğrenci ziyaretlerinin artırılması. Her grupta 
insanı getirebilecek faaliyetler yapılması 

 Geçici sergilerin sıklıkla yapılması, eğitim ve sosyal etkinlikler anlamında çocuk, 
genç, aile erişkin programlarının hazırlanıp duyurulması. Spor ikonlarının daveti ile 
oluşturulacak söyleşi, etkinlikler aracılığıyla yapılması. Geleneksel spor 
gösterilerinin eğitim ve eğlence bağlamında programlanması 

 Elde edilecek koleksiyon ziyaretçi kitlesinin belirlenmesine yardımcı olacaktır. 
Ancak her durumda ziyaretçi profili koleksiyona göre belirlenmeli 

 Popüler sporcu buluşmalarının organize edilmesi. Hedef kitle, çocuklar, gençler, 
aile ve spor profesyonelleri, amatörleri olmalı 

 Müze ziyaretlerinin sürekliliği oluşturulacak sergi, konferans vs. aktivitelerin canlı 
tutulması ile sağlanabilir. Eğitim odaklı bir yol benimsenerek gençler ve çocuklar 
hedef kitle olarak belirlenmelidir. 

 Devamlı sergilemenin yanı sıra değişken sergiler ünlü sporcuların katılımıyla 
toplantılar imza günleri düzenlenmesi. Ayrıca nostalji yaşamak isteyen orta yaş ve 
üstü hedef kitle olabilir.  

Müzede geleceğe yönelik kurgu ve projeksiyonlar nasıl yer alabilir? 

 Her seksiyon için bir de Gelecekte olsa nasıl olurdu? sorusuyla başlayan bir 
seksiyon olması. Ayrıca geleceğin ütopia sporları başlığı altında ütopik sporların yer 
alması 

 Mimari yapısı gelişime uygun yapılmalı, süreklilikle toplanan yeni koleksiyonlar 
etkinlikler konusunda belirleyici olacaktır. 

 Amatör spor kulüpleri başta olmak üzere profesyonel spor yapılanmalarına alan 
açılmalı. 

 Çok amaçlı etkinlik merkezi bunun için uygun bir teknoloji ile sağlanmalıdır. 

 Geleceğe yönelik kurgu bağlamında müzenin çağın gerektirdiği teknoloji altyapıya 
sahip olmasının yanı sıra gelişebilir, yenilenebilir ve eklenebilir bir mimari yapıya 
sahip olması 

 Gelecekte geçmiş zamanların spor faaliyetlerini canlandırmanın yanı sıra çeşitli 
sporlardaki kurallar konusunda anketler, yeni spor branşları teklifleri özellikle 
gençlerin görüşlerinin alınması 

 Kalıcı ve geçici sergiler bağlamında eğitim bilimleri ve yönetimleri ve teknolojiye 
katkısı ile hazırlanacak etkinlikler ve donanımların yer alması 
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Müzenin gelir getirici faaliyetleri ve işlev alanları neler olabilir? 

 Simülasyonlar ve müsabakalar  

 Müze için yüksek olmak kaydıyla giriş ücretleri tespit edilebilir. Bu durum yaş 
kategorisiyle şekillendirilebilir. 

 Müze bünyesinde yer alacak satış birimi sayesinde oluşturulan yayınları ve müzenin 
temasına uygun hazırlanan kitap, cd vb. ürünlerin satışı ile gelir sağlanması 

 Spor ile ilgili her alanda anı, obje, forma vb. ürünlerin satışı 

 Eski sporlardan yola çıkılarak bilgisayar oyunlarının geliştirilmesi. Site üzerinden 
girilip demolar ile oynanabilir. 

 Giriş ücreti düşük olmalı. Buna karşılık kurslar ücretli olabilir. Müzenin internet 
sitesine giriş düşük bir ücretle olabilir. Kurslardan kastedilen okçuluk, dik atma, 
güreş vb. 

 Eğitim etkinlikleri, kurslar ve seminerlerin ücretli olması. Spor araç gereçlerinin 
replikaları. Spor ikonlarının forma, film, fotoğraflarının üretimi, hediyelik eşya. 
Sosyal etkinlikler için müze ortamının kiralanması. Geleneksel sporlar için 
gösterilerin organizasyonu 

 
Müze için gerekli fonlar ve sponsorluklar nasıl sağlanabilir? Bunların sürekliliğinin 
sağlanmasında izlenecek strateji ve yöntemler neler olmalıdır? 
 

 Reklam yoluyla akıllı bir strateji izlenmeli. Personelin çok kaliteli olması gerekli 

 Etkinliklere ünlü sporcuların getirilmesi 

 Toplumsal gelişmeyi destekleyen çalışmalar üretilerek yurtdışı fonlar ve teşvikleri 
kullanılabilir. Sergi sponsorlukları konferans ve yayın sponsorlukları sağlanmalıdır 
Özellikle spora destek veren firmaların desteği alınabilir. 

 Sportif etkinliklerde uygulanan sponsorluk yöntemi  

 Takım sponsorları olmalı 

 Spor sevenler fonu kurulması. Müze için özel fon kurulması. Belediye özellikle hem 
müze hem elemanlar hem de etkinlikler için yeterli kaynak ayırmalı, devamlılık 
sağlanması önemli. Özel sponsorlar için duyuru ve reklam çalışmalarının yapılması 

 Sponsorluk işlemlerinin spor malzemesi şirketlerine yönlendirilmesi, gösteri amaçlı 
spor organizasyonları, spor ikonları etkinlikleri 
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Grup Çalışması 4 –  
 
Sürdürülebilirlik ve Gelir getirici Faaliyetler 
 
Masa 3 
 

 
Müze ziyaretçilerinin sürekliliği nasıl sağlanabilir? Hedef kitle kimlerden oluşmalıdır? 
 

 7’den 77’ye herkes hedef kitledir. 

 Kesintisiz söyleşiler, davetli sergiler, konferanslar, uygulamalı workshoplar 
düzenlenmeli 

 Bazı spor kulüpleri ile (bisiklet kulübü gibi) irtibata geçilerek Outdoor sporları müze 
tarafından organize edilebilir. 

 Bazı yaz kursları, özellikle bilinmeyen, ata sporları için müzede kurslar 
düzenlenebilir. 

 
Müzede geleceğe yönelik kurgu ve Projeksiyonlar nasıl yer alabilir? 
 

 Bir Ar-Ge birimi kurulmalıdır.  

 Sonradan spor müzesi ve spor tarihi müzesi ayrıştırılabilir. 

 İstanbul olimpiyat serüveninin anlatıldığı sergiler düzenlenmeli 

 
Müzenin gelir getirici faaliyetleri ve işlev alanları neler olabilir? 
 

 Müzede hatıra eşya da satılmalı 
Dünyanın en büyük sporcularının mumyaları bulunmalı. Orada fotoğraf çekenler 
olur. 

 Sergilenen eserlere yönelik maketler bir markette satılabilir. 
Kafeterya bölümü olmalı 
Restoran olmalı 

 Hediyelik eşya dükkânı 
İnteraktif spor deneme sahalarının etkinliklerine dayanan eşya satışı (tarihi kostüm, 
kitap, obje ve obje replikası) 
Spor müzesi ziyaretlerini içeren paket program 

 Hediyelik eşya, kitaplar, hatıra objeler 

 
Müze için gerekli fonlar ve sponsorluklar nasıl sağlanabilir? Bunların sürekliliği 
sağlamasında izlenecek strateji ve yöntemler neler olmalıdır? 
 

 -Kitap sponsorları, firma sponsorları,  
-Ücretli spor alanları; golf, tenis vb. 
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Grup Çalışması 4 –  
 
Sürdürülebilirlik ve Gelir Getirici Faaliyetler 
 
Masa 4 
 

 
Müze ziyaretlerinin sürekliliği nasıl sağlanabilir? Hedef kitle kimlerden oluşturulmalıdır? 
 

 Başta çocuklar ve gençler olmak üzere herkes hedef kitle olmalıdır. 

 Alışveriş merkezleri, kafeler, sporcular, geçici sergiler ilgi çekici olabilir. 

 Okulların müfredatlarına eklenerek ve ödevler verilerek öğrenciler müzeye 
yönlendirilir. 

 Hedef kitle sporu sevdirmek, yaygınlaştırmak adına kesinlikle çocuklar ve gençler 
olmalı 

 Çeşitli okullar dönüşümlü olarak müzeye davet edilerek müzeyi gezmesi ve müzede 
spor aktivitelerine gönüllü katılmalarını sağlamak 

 -M.E. Bakanlığı 
-Gençlik Spor Genel Müdürlüğü 
-Askeri okullar 
-Turizm Acenteler Birliği Bakanlığı 
-Spor Kulüpleri Konfederasyonu 

 
Müzede geleceğe yönelik kurgu ve projeksiyonlar nasıl yer alabilir? 
 

 -Geleceğe dönük projeler 
-Bu işi yapacak profesyonel bir ekip oluşturulmalı 
-Müzenin nasıl genişleyeceği, hangi alanlarda hizmet vereceği ve bu hizmeti nasıl 
vermek istediği iyi kurgulanmalı 
-Müze yönetiminin teslim edeceği ekipler yetiştirilmeli 

 
Müzenin gelir getirici faaliyetleri ve işlev alanları neler olabilir? 
 

 Gelir getirici faaliyetler; 
- Satış mağazaları, yiyecek, içecek ve hediyelik eşya mağazaları, okul vb. 

öğrencilere yönelik malzeme üretim ve satışı 
- Geçici sergileme ücreti olabilir. 
- Rehberlik hizmeti ücreti olabilir. 

 -Sponsor gelirleri 
-Sosyal tesisler 
-Alışveriş mağazalar 
-El işleri atölyeleri  
-Mağazalar 
-Lise gelirleri 
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Müze için gerekli fonlar ve sponsorluklar nasıl sağlanabilir? Bunun sürekliliği 
sağlanmasında izlenecek strateji ve yöntemler neler olmalıdır? 
 

 Gençlik Spor Başkanlığı ve Spor Genel Müdürlüğü ve Belediyelerden kurumlar ile 
düzenleme yapılmalı 

 İyi reklam yapılmalı ve sürekli olmalı 
Müzenin etkinliklerinin medyada yer alması, sponsor bulmayı ve bunu sürekli hale 
getirmeyi sağlayabilir. Bu durum geçici sergiler için özellikle gereklidir. 
Sponsor olacak firma ve kurumlar isimlerinin medyada yer alacağını bilmesi 
kendileri için özendirici olacaktır. 

 5225 sayılı kanun kapsamında kültür yatırım ve girişimleri için bir takım teşvikler 
var. Sponsorluklar ile ilgili de bu şekilde bir genelge mevcut. Ve bu kapsamda 
kültürel faaliyetlere sponsor olanlar, gelir ve kurumlar vergisinde indirimden 
yararlanabilirler. 

 
Grup Çalışması 4 –  
 
Sürdürülebilirlik ve Gelir Getirici Faaliyetler 
 
Masa 5 
 

 
Müze ziyaretlerinin sürekliliği nasıl sağlanabilir? Hedef kitle kimlerden oluşturulmalıdır? 
 

 Müze kendisini yenileyen sistemi kurmalı, hedef kitle gençler - öğrenciler- yaşlı -
yabancı - ziyaretçiler olmalı 

 Belirlenen hedefler istekler dahilinde devamlılığı sağlanmalıdır (gençler ve medya) 

 -Sporla ilgili sanatçı, resim ve heykelleri sergilenmeli 
-Hedef kitle toplumun tüm katmanlarından olmalıdır. 

 Çocuk ve gençler için hafta sonu satranç, okçuluk, bilardo gibi etkinlikler yapılabilir. 

 Müze yapılacak yerin ulaşıma yakın olması ve ziyaret açısından uğrak mekanlara 
yapılması gerekmektedir. 

 Hedef kitle çocuk ve gençlerden oluşmalı 

 Okul idarecileriyle temasa geçirilip etap etap öğrenciler taşınmalıdır. 

 -Sergilerle  
-Haftalık, aylık, yıllık yapılacak etkinlikler ve duyurular ile 
-Konferanslarla  
-Seminer ve kurslarla 

 -Çocuk esirgeme kurumları 
-Yaşlılar evleri 
-Polis okulları 
-Askeri birlikler 
-Spor okulları 
-Sivil toplum örgütleri 
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 Yapılan etkinliklerin sürekliliği, düzenli olması, duyuru ve ilanların vaktinde ulaşması 
süreklilik açısından önemlidir. 

 Hedef kitle; gençler, çocuklar, engelliler olmalıdır. Yetişkinlere yönelik aktiviteler ile 
onların ilgisi çekilmeli 

 
Müzede geleceğe yönelik kurgu ve projeksiyonlar nasıl yer alabilir? 
 

 Gelecekteki ülkemiz adına, hedefler, projeler yer almalıdır. 

 Bugün elde edilen, arşivlenen, bilgi ve materyallerin gelecekte müzede yeri 
olacaktır. 

 Detaylı çalışmalarıyla en son teknolojileriyle 

 Geleceğin spor gereçlerinden tasarımlar sergilenebilir. 

 Müze yönetimi yapacağı planlamayla belirlenmeli. Bilişim gereklerine uygun olarak 
denetlenmeli 

 
Müzenin gelir getirici faaliyetleri ve işlev alanları neler olabilir? 
 

 Kurs - Eğitim okulları 
Ünlü sporcu söyleşileri 

 Eski şampiyonlara yönelik (model sporculara yönelik) belgesel kitapların 
hazırlanması ve satışa sunulması. Spor müzayedelerinin düzenlenmesi 

 Salonlar işletmeye verilebilir. Konser, seminer, genel kurullar vb. 

 Müze içerisinde çeşitli oyunsal faaliyetler, bilet satışları, sergiler, konferanslar 
düzenlenerek olabilir. 

 -Bilet satışı 
-Seminer ve kurs aidatları 
-Arşiv, telif getirisi 
-Salonların kiralanması 
-Geçici sergi salonlarının kiralanması vb. 

 Katılımı ücretli gelir getirici etkinlikler (konser) 

 Reklam gelirleri sponsorluk anlaşmaları özel şirketin işletmesine verilmeli 

 Geziler, minik aktiviteler giriş- çıkışlarda hatıra hediyelik eşyalar 
Sportif ürünlerin satışı giriş ücretleri - stant kurma ücretleri - marka tanıtımı 

 
Müze için gerekli fonlar ve sponsorluklar nasıl sağlanabilir? Bunun sürekliliği 
sağlanmasında izlenecek strateji ve yöntemler neler olmalıdır? 
 

 Özel sektörlerin spor temalı reklam ve tanıtım stantlarına yer verilebilir. 

 Özel müze statüsünde olması nedeniyle İBB sponsorluğunda müze yayınları, 
etkinlikler (sergiler) 

 Spor kulüplerinin sponsorlukları, lisans bölümlerinin satılması 

 İş dünyası ve spor dünyasından katkılar. Müze her spor kuruluna hitap ettirici spor 
federasyonlarında ve spor kurullarında sponsorluk yaptırımı isteyebilir. 

 Bakanlıklardan ve yerel yönetimlerden ödenek 
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 Devlet ve yerel yönetimlerden bütçe desteği  
Reklam geliri 
Faaliyetlerin özel şirketlerden sponsorluk bütçesiyle yapılması 

 Yıllık kutlamaların belirli firmalara satılması sürdürülebilir olmasını sağlar 
Ulusal kutlama ve spor etkinlikler, sponsora havale 

 Fon ve sponsorlar için bir heyet belirlenip görüşmeler, zirveler, çalıştaylar 
yapılabilir. Projeye inanan bireysel şahısların mesleği ile ve yerel yönetim 
destekleriyle istenilen seviyeye ulaşılabilir. Süreklilik ve devamlılığın sağlanması 
oldukça önemlidir. 

 
Grup Çalışması 4 –  
 
Sürdürülebilirlik ve Gelir Getirici Faaliyetler- 
 
Masa 6 
 

Müze ziyaretlerinin sürekliliği nasıl sağlanabilir? 

 Okullar BESYO'lar ile iletişim içinde olmalı 

 Federasyonlar, STK'lar 

 Herkes için spor 

 Boş zamanları değerlendirme, eğlence 

 Müze kart 

 Geçici sergiler, söyleşiler, müze günleri, sportif etkinlikler 

 Sporla ilgili konulu filmlerin gösterilmesi ve spor insanlarıyla tartışılması 

 Kurumsal programlar ve etkinlik duyurusu 

 Müzeyi kent yaşamına dâhil etmek gerekir. 

Müzede geleceğe yönelik kurgu ve projeksiyonlar nasıl yer alabilir? 

 Araştırma yapılarak 

 Üniversitelerle projeler yapılarak 

 Müze gelişmeye ve genişlemeye uygun olmalıdır. 

 Sporda ortaya çıkan yeni teknolojiler sergilenmeli 

Müzenin gelir getirici faaliyetleri ve işlev alanları neler olabilir? 

 Müze bir vakıf olarak düzenlenebilir mi? 

 Müze bir ticarethane değildir. Müzenin işlev alanları belirlendi. 
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 Bu madde uyarınca: müzeyi besleyecek kaynakların belirlenmesi gerekiyor. 

 Sponsorluk özellikle futbol kulüplerinin sponsorlukları ile sağlanabilir. Spor 
kulüplerine ait lisanlı ürünlerin satılması gelir arttırıcı bir faktör olacaktır. 

 
Müze için gerekli fonlar ve sponsorluklar nasıl sağlanabilir? Bunların sürekliliği 
sağlanmasında izlenecek strateji ve yöntemler neler olmalıdır? 
 

 Belediyeye ait bazı kuruluşları (tramvay gibi) gelirlerinden belli bir alanda müzeye 
fon olarak ayrılabilir ya da benzer bir uygulama yapılabilir. 

 Spor kulüpleri ve federasyonları ile iletişim kurularak 

 Spor kulüpleri, kamusal kaynaklar spor organizasyonları işbirliği 

 Biletix satış ofisi oluşturularak gelir elde edilebilir. 

 Belediye bütçelerinden ayrılarak bir pay 

 

 

Grup Çalışması 4 –  
 
Sürdürülebilirlik ve Gelir Getirici Faaliyetler- 
 
Masa 7 
 

Müze ziyaretlerinin sürekliliği nasıl sağlanabilir? 

 Spor alanında yenilikler yansıtılmalı 

 Müzenin hedef kitlesi temelde çocuklar ve gençler olmalı. Minik, yıldız, genç sporcu 
ziyaretçilere öncelik tanınmalı 

 Müzeyi tanıtan her türlü yayınların yapılması 

 Öncelikli hedef kitle çocuk ve gençler olmak suretiyle bütün yaş grupları ve herkes 
için spor müzesi 

 Süreklilik okullarla işbirliği yapılarak sağlanabilir. 

 Ücretsiz otobüslerle ilk, orta, lise okulları müze ziyareti yapabilir. 

 
Müzede geleceğe yönelik kurgu ve projeksiyonlar nasıl yer alabilir? 
 

 Spor dallarında kazanılan başarılar sürekli izlenerek değerlendirilmeli 

 Müzenin büyük spor organizasyonlarının yıllık programlarının önceden izlenmesi 

 Müzenin bina ve eser olarak nasıl genişleyeceği, depolama ve serlerin saptanması 
müze envanterinden çıkartılacak eserler saptanmalıdır. 

 Hedef kitle olarak toplumun tüm katmanları seçilmelidir. 
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Müzenin gelir getirici faaliyetleri ve işlev alanları neler olabilir? 

 Müzede sadece spora endeksli faaliyetlere yer verilmemeli, amatör sanatçılara da 
yer verilmeli 

 Belediye, GSGM müze için bütçe ayırmalı 

 Okullar için ücretsiz olmalı (Eğitim etkinlikleri) 

 Çocuk ve gençler için ücretsiz geçişler 

 Özel şirket organizasyonları için kiralama ücreti yapılabilir. 

 Müzede sergilenecek eserler ve düzenlenecek sergilere ilişkin kitap, broşür, kitapçık 
ve katalog yayınlayarak bunların pazarlanması 

 Hediyelik eşya satışı 

 Kafeterya 

 Kampanya gelirleri 

 Müzeyi çağrıştıran baskılı ürünlerin oluşturulması 

 Spor teşkilatınca destek 

 
Müze için gerekli fonlar ve sponsorluklar nasıl sağlanabilir? Bunların sürekliliği 
sağlanmasında izlenecek strateji ve yöntemler neler olmalıdır? 
 

 Bankalardan ve holdinglerden yararlanılabilir. 

 Sanal oyunlardan pay ayrılabilir. 

 Spor sponsorlukları alanında faaliyet gösteren büyük özel sektör kuruluşları ve 
bankaların müzenin sergi ve faaliyetlerine katkı sağlaması için proje üretilmesi 

 İBB Belediye Başkanlığı vakıf üniversitesi kurularak spor müzesinin bünyesinde yer 
almasının sağlanması 

 Spor toto gelirleri 

 Spor sektöründe para kazanan (Adidas, puma vb.) şirketlerin sosyal sorumluluk 
kapsamında sağladığı katkılar 

 Spor kulüplerinin bilet hasılat gelirlerinden % 1 pay 

 İBB bütçe gelirleri 

 Spor ürünleri lisanslı ürün satış ofislerine yer ayrılarak kira geliri sağlanması 

 Şirket tüzel kişiliği oluşturularak kurumsal yapı ile yönetim 

 Vakıf müessese oluşumu - kurumsal yapı ile yönetimi (Vergi muafiyeti olan sistem) 
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Grup Çalışması 4 –  
 
Sürdürülebilirlik ve Gelir Getirici Faaliyetler- 
 
Masa 9 
 

Müze ziyaretlerinin sürekliliği nasıl sağlanabilir? 

 Sıkça değişen özel sergiler, sporcu, spor adamları buluşmaları (Hedef kitle 7-70 yaş) 

 Hedef kitle başta çocuk ve genç olmak üzere her yaştan insan 

 Atletler, sporcular süreklilik için etkinlikler belli aralıklarla düzenlenmeli, interaktif 
uygulamalara yer verilmeli 

 Dijital ve görsel medya etkin, insanlığı kapsayacak şekilde planlanmalı 

 Hedef kitle; çocuklar, gençler, yabancılar, yetişkinler 

 Museum shop. Müze mağazasının en uzun ömürlü hediyesi (örneğin; İngiliz ulusal 
futbol müzesinde) spor tarihi üzerine çıkarılan kitaplar olmuştur. 

 Sürekli etkinlikler düzenlenerek haber değeri yaratma 

 Tüm insanlar, basın, turistler 

 Her yaş gurubu. Öncelikli olarak çocuklar ve gençler 

 Sporcular & olmayanlar 

 Spor etkinliği kapsamındaki bireylere ilgi alanları doğrultusunda bilgi akışının 
sağlanması 

 
Müzede geleceğe yönelik kurgu ve projeksiyonlar nasıl yer alabilir? 
 

 Ülkemizin stratejik planlarıyla örtüştürülerek 

 Müze binası ve depoları genişlemeyi ön görecek şekilde düzenlenmeli 

 Teknoloji, bilim yardımıyla hem sporun geleceği hem spor müzeciliğinin geleceği 
bağlamında yer alabilir. 

 Sergiler aracılığı ve uluslararası kurum işbirliği ile 

 Kurucu onur üyelikleri (Rahmi Koç, Eczacıbaşı) 

 
Müzenin gelir getirici faaliyetleri ve işlev alanları neler olabilir? 
 

 Her türlü poster, rozet, kitap, broşür, hediyelik eşya satışı 

 Objeler tasarlanıp, üretilip, pazarlanmalı 

 İnteraktif uygulamalarla bazıları / hepsi düşük bir ücretle hizmet verebilir. 

 Eğitim programları 

 Sporla ilgili konferans, yarışma, festival vb. düzenlemeler 

 Obje, kitap, dergi satışı 
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 Tanıtım, toplantı, organizasyonlar müzede düzenlenebilir. 

 İnteraktif uygulamalar (ücretli olabilir) 

 Müze girişi, müze dükkânı, film festivallerine ev sahipliği 

 Mini bir futbol sahası oluşturulup bir kaleye şut çekilebilir. 

 Ülke sporunun Dünya çapındaki yıldızlarıyla fotoğraf çektirilebilir. 

 
Müze için gerekli fonlar ve sponsorluklar nasıl sağlanabilir? Bunların sürekliliği 
sağlanmasında izlenecek strateji ve yöntemler neler olmalıdır? 
 

 Sporla ilgili üretim yapan firmalara (ayakkabı, eşofman vb.) gidilerek marka ismiyle 
film festivali, kongre gibi bilimsel boyutu olan etkinliklerle 

 Ulusal ve uluslararası kurumlar ile uzun süreli işbirliği özellikle kurumsal işbirliği ile 
özel kurumların desteklediği konular olması 

 Dönemsel vergi, konferans ve benzeri etkinlikler için sponsor bulunmalı 

 Yan etkinliklerin sürekliliği bu görece "küçük" etkinliklerle sağlanabilir. 

 Türkiye’de, İstanbul’da yapılacak ulusal ve uluslararası spor etkinliklerinin de ortak 
düzenlemelere ev sahipliği yapılarak 

 Uluslararası spor takvimine bağlı olarak 

 

Grup Çalışması 4 –  
 
Sürdürülebilirlik ve Gelir Getirici Faaliyetler 
 
Masa 10 
 

Müze ziyaretlerinin sürekliliği nasıl sağlanabilir? 

 Müzedeki eserler her ay değiştirilerek her ay on gün çocuklar, on gün kadınlar, on 
gün erkekler hedef kitle olmalı 

 Sürekliliğin sağlanması için geçici sergiler, konferans, sempozyumlar düzenlenebilir. 
Yapılan aktiviteler her yaş gruplarına hitap edebilmeli 

 Müze ziyaretlerinin sürekliliği 

 Hedef kitle öncelikle orta, lise ve yükseköğrenim çağındaki gençlere yönelik 
olmalıdır. 

 Hedef kitle her kesimden insan olacağı gibi gençler ve çocuklar üzerine özellikle 
yoğunlaşmalı 

 Cazibe merkezi haline getirilmeli 

 Her yaş grubuna hitap edebilecek etkinliklerin yaşayabilmesi sağlanmalı 

 MEB ile anlaşma yapılarak ilk ve orta öğretim okulları, öğrenim dönemlerinde, bir 
plan dahilinde ziyaretleri sağlanabilir. 
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Müzede geleceğe yönelik kurgu ve projeksiyonlar nasıl yer alabilir? 

 Ülkemiz adına gelecekteki hedeflerimiz yer almalı, bu amaçla yapılan projeler 
hazırlanan ve hazırlanacak spor tesislerimiz yer almalıdır. 

 Müzede geçmişten geleceğe spor kültürü sergilenebilecek ortam önceden 
hazırlanmalı. Geleceğin sporları ile ilgili tanıtım yapılabilir. 

 Çocuklara yönelik sporun sevdirici etkinlikler, hafta sonları çalıştayları yapılmalı 

 Müsabaka enstantaneleriyle sürekli yenilenmeli, sporculardaki fiziksel kazanımları 
sergilemeli 

Müzenin gelir getirici faaliyetleri ve işlev alanları neler olabilir? 

 Müze envanterindeki eserlerin dijital görüntüleri satılabilir. Eserlerin imitasyonları 
satılabilir. 

 Müze binasının çeşitli yerlerine konulacak olan billboardların kiraya verilmesi 

 Müzeye girişlerde sembolik ücretlerin alınması 

 Müze binasına yapılacak olan diğer müştemilatlardan kira alınabilmesi 

 Spor filmlerinin animasyon filmlerle sergilenmesi 

 Kafeler ve satış birimleri (hediyelik eşya vb.) Diğer aktiviteler ücretsiz olmalı. 

 Müze giriş ücretleri sivil, öğrenci, yabancılar olarak ayrılmalı 

 Sponsorlarla anlaşmalar yapılabilir. 

 Ülkenin genel spor politikası paralelinde aynı hedefe yönelmesi 

 Müzecinin iletişim, pano, broşür ve internet ağındaki gösterimlerine reklam 
alınabilir. 

Müze için gerekli fonlar ve sponsorluklar nasıl sağlanabilir? Bunların sürekliliği 
sağlanmasında izlenecek strateji ve yöntemler neler olmalıdır? 

 Müze içerisinde spor markalarına koleksiyonlarını sergileyebilecekleri alanlar tahsis 
edilebilir. 

 Müzenin dışında aynı markalara ürün satışı yaptırılmalı 

 Müzenin isim sponsorluğu olmalı 

 Spor Bakanlığından bütçe talep edilmeli 

 Spor toto ve milli piyangonun şans oyunlarından pay alınabilmesi 
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NEZİH BAŞGELEN ARKEOLOJİ VE SANAT YAYINLARI - DERGİSİ nezihbasgelen@gmail.com

NİHAT TEKDEMİR YAPI KREDİ VEDAT NEDİM TÖR MÜZESİ nihat.tekdemir@ykykultur.com.tr

NİL KORAMAZ PROFESSIONAL LIFE INSTITUTE nilkoramaz@pliturkey.com

NURİ ÖZER ERBAY İSTANBUL ÜNİV. MÜZE YÖNETİMİ ozer@nik.com.tr

OKTAY BELLİ İSTANBUL ÜNİV. EDEBİYAT FAK. ESKİÇAĞ TARİHİ obelli@gmail.com

OSMAN AVCI İBB GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ/ MÜDÜRÜ osmanavci@ibb.gov.tr

OSMAN İMAMOĞLU 19 MAYIS ÜNİV. YAŞAR DOĞU SPOR BİL. FAK. DEKANI osmani55@hotmail.com

ÖMER ALTAY GAZETECİ / SPOR YAZARI altaymedya@gmail.com

ÖMER KALKAN GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI  SPOR FAALİYETLERİ DAİRE BAŞKANI omerkalkan53@gmail.com

ÖMER TANATAR PROFESSIONAL LIFE INSTITUTE omer.tanatar@pivotexpert.com

ÖZGE KAİSER TERCÜMAN ozgekaiser@gmail.com

RAHMİ ASAL İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ MÜDÜR YARDIMCISI rahmiasal@hotmail.com

RAHŞAN İNAL SPOR TARİHİ YAZARI rahsan.inal@gmail.com

RAMAZAN MİNDER KÜTÜPHANE VE MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ rminder@ibb.gov.tr

RAZİYE YAZAR ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ raziye.yazar@ibb.gov.tr

RECEP BUĞRA ÇETİN İBB GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ recepbugra.cetin@ibb.gov.tr

RECEP KILIÇ GAZİ ÜNİV.EM.ÖĞR.ÜYESİ / ESKİ BAŞPEHLİVAN baspehlivanrecepkilic@hotmail.com

REYHAN SELÇUK PROFESSIONAL LIFE INSTITUTE reyhan@emekajans.com

SALİH DOĞAN KÜLTÜR A.Ş. İDARİ İŞLER VE PAZARLAMA MÜDÜRÜ sdogan@kultursanat.org

SEDAT DAVUTOĞLU PROFESSIONAL LIFE INSTITUTE sedatdavutoglu@yahoo.com

SELÇUK BORA ÇAVUŞOĞLU İSTANBUL ÜNİV. BESYO boracavusoglu@windowslive.com

SEVDA KORKMAZ İBB GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ sevda.korkmaz@ibb.gov.tr

SEVECEN TUNÇ GÜNEY BOĞAZİÇİ ÜNİV. SPOR TARİHÇİSİ tuncsevecen@yahoo.com

SEVGİ ARCA PROFESSIONAL LIFE INSTITUTE sevgi.arca@hotmail.com

SEYDA DURSUN İBB GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ seyda.dursun@ibb.gov.tr

SEZA SİNANLAR USLU YTÜ SANAT BÖLÜMÜ-DOĞU ROMA TARİHİ sezasinanlar@gmail.com

SEZGİN EREN İBB ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ/ MÜDÜR YARD. sezgin.eren@ibb.gov.tr

SITKI DEMİR İL GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR MÜD. PERSONEL ŞUBE MÜDÜRÜ sitkidem@gmail.com

SÜLEYMAN KORKUT İBB GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ suleyman.korkut@ibb.gov.tr

SÜLEYMAN ŞAHİN BURSA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRÜ ssahin16@hotmail.com

SÜMEYYE BURKUT ÜSTYAPI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ sumeyye.burkut@ibb.gov.tr

ŞENNUR ŞENTÜRK YAPI KREDİ VEDAT NEDİM TÖR MÜZESİ sennursent@gmail.com

ŞEVKET DEMİRKAYA İBB KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ / MÜDÜR sevket.demirkaya@ibb.gov.tr

TANJU BAĞIRGAN SPOR YAYINCISI bagirgan@yahoo.com

TAYFUR ÖZKAN İBB GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ tayfurozkan@gmail.com

TİMUR GÜLTEKİN ANKARA ÜNİV. ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ tgultekin@ankara.edu.tr

TOLGA ŞİNOFOROĞLU GAZİ ÜNİV. BESYO - SPOR TARİHİ tolgasinoforoglu@yahoo.com

VEDAT BAYRAM İSTANBUL GENÇLİK VE SPOR ESKİ MÜDÜRÜ / SPOR YAZARI vbayram@uyumgumruk.com

ZEKİ COŞKUN MİMAR SİNAN ÜNİV. / MÜZE-İLETİŞİM zekicoskun@gmail.com


